Revista
Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară
Suceava

Nr.3

Octombrie 2014

ISSN 2344 – 3286
ISSN-L 2344 – 3286

Coordonator revistă: profesor Violeta Iacentiuc

Colectivul de redacţie:
profesor Monica Lepcaliuc
profesor Maria Reuț
profesor Bianca Gvinda
profesor Ana Cazacu

Tehnoredactare: profesor Violeta Iacentiuc

Nota redacţiei:
Articolele pot fi trimise pe adresa de email iacentiucv@yahoo.com.
Revista va avea apariţie semestrială:
-

pentru semestrul I, articolele se primesc până pe 15 octombrie
pentru semestrul II, articolele se primesc până pe 15 mai

Reguli de tehnoredactare: Times New Roman 12, spaţiere 1,5 rânduri, diacritice, bibliografie dacă este cazul - la final, nume autor. Articolele reprezintă exclusiv responsabilitatea autorilor.

1

Cuprins
Caleidoscop european
A treia întâlnire de proiect multilateral Comenius“Science Experiments on Renewable Energies” – la
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava - profesor Violeta Iacentiuc

...................3

„Integration of Culture and Health Knowledge into Vocational Education of Food and Beverage” –
în Swansea, Țara Galilor - profesor Emil Sahleanu

...................8

Mobilitate individuală COMENIUS - experiențe active în învățământ – profesor Mihaela Calistru

.................11

Organizarea Școlii – Hotel ,,JUNIOR”, din Podebrady, Cehia – profesor Ana Cazacu

.................14

Caleidoscop educativ
Călători prin Europa – profesor Monica Lepcaliuc

.................18

Programul Eco-Școala – profesor Dana Doroftei și profesor Narcisa Buhu

.................26

Comunicarea verbală şi non-verbală – profesor Anișoara Andreea Bondar

.................33

In memoriam, colegii mei - profesor Maria Reuț

.................38

Caleidoscop pentru sănătate
Ore minunate! - profesor Maria Reuț

.................39

Plantele care reglează glicemia: topinamburul şi anghinarea – profesor Sorina Ropciuc și profesor

.................41

Melania Radu
Antrenarea gândirii: REZOLVARE DE ENIGME LOGICE - profesor Anișoara Andreea Bondar

................44

Iedera – acoperiş verde economic – profesor Narcisa Buhu

................45

2

A treia întâlnire de proiect multilateral Comenius
- “Science Experiments on Renewable Energies” –
la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava
În săptămâna 2-7 iunie 2014, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava a fost gazda
celei de a treia reuniuni de proiect Comenius din cadrul Parteneriatului Multilateral „Science
Experiments on Renewable Energies‖ („Science ExpRES‖). La această întâlnire au participat 36 de
reprezentanți ai tuturor şcolilor partenere din: Franţa, Italia, Turcia, Olanda şi Lituania. Dintre cei 36
de oaspeți, 24 au fost elevi care au fost primiți cu multă căldură și ospitalitate de către familiile
elevilor români din echipa de proiect a liceului.
Fiecare din țările participate la proiect are atribuit un tip de energie regenerabilă pentru
prezentare și pentru realizare de vizite de documentare. Pentru Turcia a fost energia geotermală,
pentru România: APA. Activitățile din prima zi au început cu prezentarea apei ca sursă de energie
regenerabilă, iar apoi a unui film cu principiul de funcționare al unei hidrocentrale și a unui model al
acesteia realizat de domnul profesor Dumitru Constantin împreună cu 2 elevi din echipa de proiect.

După aceea s-a trecut la sesiunea de experimente distractive, în care fiecare țară a prezentat
fie filmul realizat, fie „live‖ experimentul ales. Echipa franceză a prezentat o modalitate de obținere a
hidrogenului în laborator într-un film amuzant realizat de elevele colegiului. Echipa română a derulat
filmul realizării unui dispozitiv care produce curent electric prin comprimarea unui strat de aer,
dispozitiv pe care fiecare doritor l-a putut încerca și proba. Printre alte experimente mai amintim:
obținerea apei potabile din apa sărată, realizarea unui rotor din materiale aflate la îndemâna oricui,
construcția unei veioze rotitoare pe baza fenomenului de convecție.
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Toate filmele pot fi urmărite pe pagina web a proiectului, la secțiunea Funny Experiments –
RO: http://scienceexpres.wix.com/comeniusproject#!portfolio/c1ii.
Sesiunea s-a încheiat cu un set de 3 jocuri-teste pentru evaluarea cunoștințelor despre energia
regenerabilă.
După-amiază s-a vizitat Planetariul și Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava. Gazdele de
la Universitate, Facultatea de Inginerie Electrică, ne-au prezentat mai multe dispozitive care
utilizează energie regenerabilă și modul lor de funcționare.

A doua zi de lucru a fost dedicată temei: încălzirea globală. Un obiectiv important al
proiectului nostru îl constituie atragerea atenției asupra acestui fenomen deosebit de periculos pentru
întreaga planetă. În acest scop, fiecare echipă a realizat materiale proprii pentru a prezenta fenomenul
de încălzire globală.
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Apoi, elevii au participat la un atelier de lucru în care fiecare echipă (mixtă, elevi de diferite
naționalități, împărțiți în șapte grupe prin tragere la sorți) a trebuit să realizeze un poster pe o anumită
temă legată de încălzirea globală: cauzele încălzirii globale, efectele acesteia asupra atmosferei,
asupra animalelor, plantelor, modalități prin care se pot reduce efectele încălzirii globale, etc.

Elevii au fost receptivi, au comunicat bine între ei și au reușit în timp de o oră să realizeze
posterul. Rezultatele muncii în echipă au fost surprinzătoare:
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A treia zi a fost dedicată vizitei de documentare la hidrocentrala Dimitrie Leonida de la
Stejaru - Pângărați, județul Neamț, barajul Izvorul Muntelui, lacul de acumulare Izvorul Muntelui.
Deoarece hidrocentrala este considerată obiectiv strategic, nu ni s-a permis să realizăm fotografii.
Dar am putut vedea o machetă imensă a întregului lac de acumulare, un model în care era explicat
principiul de funcționare al unei hidrocentrale și bineînțeles cele 6 turbine Francis verticale: 4 de 27,5
MW și 2 de 50 MW. Apoi, pe lacul de acumulare, s-a organizat și o plimbare cu vaporașul, mult
apreciată de elevi.

Pentru că am ajuns în vecinătatea unei frumoase zone turistice, am vizitat cu această ocazie și
Cheile Bicazului și Lacul Roșu, oaspeții fiind impresionați de frumusețea peisajelor.
A patra zi elevii au participat la concursul județean aflat la a șasea ediție - "Biodiversity",
organizat la școala noastră în acest an, cu tema "Tomorrow starts today". La concurs au participat
elevi din diferite licee ale județului dar și elevi din străinătate, la diferite secțiuni: prezentări
PowerPoint, filme pe teme ecologice, creativitate, postere.
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Nu trebuie uitate vizitele culturale: în Suceava la cetate, la Muzeul Satului iar în Gura
Humorului la Muzeul Obiceiurilor Populare, Mănăstirea Humorului, mănăstirea Voroneț.

În concluzie a fost o săptămână plină de activități legate de tema proiectului nostru dar și
presărată cu vizite culturale. Sperăm că oaspeții noștri s-au simțit bine și au petrecut câteva zile
plăcute în zona noastră. Multe mulțumiri elevilor, profesorilor și părinților implicați în activitățile
derulate, a căror contribuție a condus la o organizare foarte bună a reuniunii de proiect de la Colegiul
Tehnic de Industrie Alimentară.

profesor Violeta Iacentiuc, coordonator proiect
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Integration of Culture and Health Knowledge into Vocational Education of
Food and Beverage” – în Swansea, Țara Galilor
În perioada 13-17 mai 2014 s-a desfășurat cea de a șasea întâlnire de proiect din cadrul
parteneriatului Leonardo INTEGRATION OF CULTURE AND HEALTH KNOWLEDGE INTO
THE VOCATIONAL EDUCATION OF FOOD AND BEVERAGE, la colegiul Gower din
Swansea, Țara Galilor. La această reuniune de proiect au participat patru profesori de la Colegiul
Tehnic de Industrie Alimentară Suceava: ing. dr. Emilian
Sahleanu - coordonator de proiect, director adjunct Tatiana
Hladiuc, profesor Mirela Pîrghie și profesor Violeta
Iacentiuc.
Programul întâlnirii s-a axat pe ultimele revizuiri
ale produsului final, cartea "Cooking for a healthy future".
S-au mai adus completări necesare, urmând ca la ultima
întâlnire din Elazig, Turcia, aceasta să fie gata. Astfel, s-a
stabilit forma finală a coperții cărții și a anexelor acesteia. Anexa va cuprinde numele tuturor
membrilor echipelor de proiect și specialitatea acestora. Cartea va fi publicată online pe site-urile
fiecarei școli partenere din proiect, iar în varianta tipărită în funcție de necesitățile fiecărei școli
partenere.

S-a vizitat o școala gazdă, participanții la întâlnire având ocazia să observe cum învață elevii
colegiului printre care sunt foarte mulți cu dizabilități, și ce condiții foarte bune există pentru acești
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copii. Biblioteca extrem de mare și spațioasă, dotată cu foarte multe computere și locuri de studiu,
ne-a impresionat în mod deosebit, fiind plină de elevi și profesori – unele dintre ore desfășurându-se
chiar în bibliotecă.

Masa de prânz din prima zi a fost pregătită de către elevii liceului, sub îndrumarea
profesorilor de specialitate. Am admirat modul de aranjare al mesei, calitatea și varietatea produselor
realizate de elevi, precum și modul în care s-a efectuat servirea participantilor.

O activitate foarte interesantă a fost prezentarea unei scurte istorii a Țării Galilor și învățarea
câtorva expresii și cuvinte uzuale în limba "welsh".
Ne-am amuzat cu unul dintre cele mai lungi cuvinte din lume și imposibil de pronunțat,
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, 58 de litere, ce reprezintă numele
unui orășel din Țara Galilor, care înseamnă "Biserica Sfânta Maria (Llanfair) din luminișul (pwll)
alunului alb (gwyngyll) de lângă (goger) pârâul rapid (y chwyrndrobwll) și Biserica Sf. Tysilio
(llantysilio) din peștera roșie (gogogoch)."
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Lucrările din a doua zi au abordat activitățile de evaluare și diseminare ale proiectului. S-a
verificat dacă au fost realizate toate punctele din aplicație. S-au completat chestionarele de evaluare
pentru întâlnirea de proiect și s-au prezentat activitățile de diseminare derulate de fiecare partener.

A treia zi a fost dedicată vizitei unei vechi mine de cărbune, Big Pit din Blaenafon, închisă
în 1980 și transformată în atracție turistică – Muzeul Național al Cărbunelui. Costumați
corespunzător, am coborît cu un lift vechi la 90 m adâncime, ghidați de un fost miner care ne-a
prezentat galeriile minei povestind despre viața grea a lucrătorilor în mină și despre pericolele la care
erau expuși zilnic. Impresionant a fost faptul că toți foștii mineri - actualmente ghizi în mină - purtau
banderole negre pe braț în semn de solidaritate cu tragedia care s-a petrecut atunci la mina de
cărbune din Soma, Turcia, unde 282 de mineri și-au pierdut viața în urma unei explozii.

profesor Emilian Sahleanu, coordonator proiect
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Mobilitate individuală COMENIUS - experiențe active în învățământ
În perioada 20-26 aprilie 2014 s-a desfășurat la Lisabona, Portugalia, programul de formare
continuă a cadrelor didactice ACTION METHODS IMPROVING MOTIVATION and QUALITY in
LEARNING ENVIRONMENTS (METODE ACTIVE PENTRU CREȘTEREA MOTIVAȚIEI ȘI
ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ÎN DIFERITE MEDIII DE ÎNVĂȚARE) organizat de European
Bridges Consulting, din Finlanda.
Programul european de mobilități a reunit 20 de cadre didactice din domeniul preuniversitar
din 12 țări - Belgia, Suedia, Grecia, Finlanda, Italia, Ungaria, Islanda, Polonia, Croația, Malta,
Estonia, Portugalia și România. România a fost reprezentată de 2 cadre didactice dintre care din
Suceava prof. Mihaela Calistru de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară. Principalul obiectiv al
programului de formare a constat în deprinderea unor competențe în vederea creșterii nivelului
motivației în diferite situații de învățare prin: crearea unui climat pozitiv pentru învățare, clarificarea
obiectivelor învățării, organizarea resurselor pentru învățare, împărtășirea sentimentelor și a
gândurilor cu elevii, excluzând maniera dominării. Cursul are menirea de a familiariza participanții
cu modul în care metodele activ-participative pot fi fructificate în educația formală și non-formală
pentru a îmbunătăți motivația celor care învață. Programul Action Methods Improving Motivation
and Quality in Learning Environments, condus de d-na Ulla Salomaki (Finlanda) a avut la origine
rezultatele cursului ―Comenius Group Dynamics and Social Skills in the Clasroom‖ - ―Dinamica
grupului și abilitățile sociale în clasă‖. Grupul țintă căruia i se adresează acest curs este format din
profesori, formatori, directori, educatori, consilieri. Programul de formare a creat oportunități de
învățare dintre cele mai diverse. Am avut posibilitatea să conștientizăm faptul că exercițiile și
metodele de învățare activă sunt foarte folositoare pentru a crea un climat pozitiv în clasă. Cursul a
inclus:
Prezentări


prezentarea generală a programului de formare, a obiectivelor, istoricului si activităţilor
derulate de-a lungul timpului de iniţiator în vederea promovării metodologiei participative şi
a învățării prin colaborare;



prezentări ale activității instituțiilor implicate în programul de formare: European Bridges
Consulting Finlanda (initiator), A Par Portugalia (gazda);
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prezentări relative la tematica cursului, la problematica inteligenței emoționale și a integrării
metodelor activ-participative în demersul educational (Introducere in Comics; Motivație,
emoție, cogniție; Integrarea artei in activități de învățare; Integrarea metodelor active in
lecție);



prezentarea programului școlar din Portugalia de către profesori din învățământul universitar
și preuniversitar din Lisabona.

Exemple de bune practici:


Implementarea metodelor activ-participative în Portugalia şi Grecia (exploatarea rezultatelor
sesiunilor anterioare ale cursului in activitatea didactică a foştilor participanţi)

Schimburi de experienţă:


vizita la Școala generală ; prezentări ale experienţelor personale în grupuri multinaţionale
Toate conceptele introduse pe parcursul cursului au fost ilustrate prin aplicaţii adecvate,

participanţii având posibilitatea să exerseze şi să urmărească - prin implicare directa - cum se conduc
activităţile de învăţare de acest tip; cum se organizează și coordoneaza activitățile în grupuri mici;
cum se asigură feedback-ul acestor activități, astfel încat ele să-și atingă obiectivele.
Din setul consistent de aplicatii practice / metode, vom aminti:


Exerciţii de intercunoastere si spargere a ghetii; Exercitii de tip ―Debriefing‖



Exerciţii de formare a grupurilor / teambulding / leadership; Exercitii de tip ―Safety‖



Workshop-uri privind integrarea artelor (muzica, dansul, desenul / comics, teatrul) in lectie,
cu ilustrări și aplicații relevante pentru domeniile matematică, educaţie ecologică, educaţia
pentru adulţi.



Sesiuni de învățare prin colaborare, dintre care amintim ca relevanță activitatea Learning
Café sau activități de proiect.
Prezentările au fost organizate în plen sau in grupuri mici, iar aplicațiile au fost organizate în

grupuri mici şi pe perechi. De asemenea, au existat secvenţe de lucru individual.
Deloc neglijabile în ansablul programului de formare urmat au fost activităţile culturale:
excursii scurte (Setubal, centrul istoric al Lisabonei, Costa de Caparica – plaja,Parc de aventură);
seri culturale (seara cântecelor Fado, seara portugheza, seara bucătăriilor naţionale, etc.).
Am aflat cum teatrul și dansul tematic pot fi folosite în predare, cum exercițiile de aventură,
urmate de reflecție, pot întări relațiile de grup, sau cum arta poate crea o atmosferă motivantă în
clasă. Gazdele noastre s-au străduit de asemenea să ne ofere șansa exersăriii dialogului intercultural
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prin activități precum: Singing Dinner (Cântece în limbile participanților), European Food Country
(prezentarea mâncării specifice fiecărei țări participante), Fado Evening (concerte de muzică
tradițională portugheză).

Activitatea a fost realizată cu sprijinul financiar primit în cadrul Programului de Învățare pe
Tot Parcursul Vieții (Lifelong Learning), grantul fiind obținut prin intermediul Agenției Naționale
Pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.
În concluzie, cursul ne-a oferit un program deosebit de bogat în activități, util oricărui cadru
didactic care vrea să-și diversifice intervențiile curriculare și extracurriculare și care dorește să
îmbunătățească

motivația

și

ambianța

învățării.

Cursul

este

recomandat

pentru

orice

educator/profesor indiferent de nivelul de studiu al elevilor de disciplina predată, cu condiția ca
acesta să fie dispus pentru acest gen de abordare a procesului de predare-învățare: mai puțín
formal/formalist, mai apropiat de educabil; care să țină cont de emoțiile și nevoile reale ale celor care
participă la învățare.

profesor Mihaela Calistru

13

Organizarea Școlii – Hotel ,,JUNIOR”, din Podebrady, Cehia
În perioada 2-7 martie 2014 am participat, ca beneficiarâ a unei vizite de studiu, la întâlnirile
organizate de Hotelova Skola ,,Junior‖ din Podebrady, Cehia, ca reprezentantă a Colegiului Tehnic
de Industrie Alimentară Suceava, alături de reprezentanți - profesori, manageri sau oameni de afaceri
din alte 10 țări europene.
Sistemul de învățământ în Cehia este puțin diferit, ca organizare, de cel românesc, in sensul
că fiecare regiune administrativă are propria organizare, acest lucru însemnând discipline care pot să
difere în unele școli, astfel că este foarte dificil pentru un elev care vrea să se transfere să facă față
examenelor. Învățământul aici se află sub coordonarea mai multor instituții: Ministerul Educației,
Sănătății și Sportului, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale. Sistemul de
învățământ VET se desfășoară, în mare parte, cu capital provenind de la întreprinderile locale și de la
primăriile locale, beneficiind de facilități pentru elevi, deoarece piața muncii are nevoie de a integra
tineri în sistem.
Deși tematica vizitei de studiu ne-a purtat și în alte zone ale Cehiei, la școli VET, totuși
modul cum este organizată și cum

funcționează ,,Hotel School Junior‖ mi-a atras atenția.

Această instituție de învățământ are un număr de 80 de elevi (14-18 ani) si 60 de profesori si
maiștri. În urma absolvirii celor patru ani, elevii devin specialiști în domeniul hotelier, în
management sau în turism. Programa educațională cuprinde materii comune în majoritatea liceelor,
și module specifice, care sunt divizate în două grupe - opționale și facultative. Conținutul ambelor
grupe include studiul limbilor străine, istorie, civică, matematică, științe, sport. Disciplinele opționale
sunt: a treia limbă străină, psihologie, marketing, pregătirea proiectelor de afaceri.
Domeniul acestui tip de educație oferă training în branșa gastronomiei, managementului
hotelier, studiului calculatoarelor, economiei, dreptului, contabilității. Cei care doresc să dea
admitere aici trebuie să fie absolvenți ai învățământului obligatoriu și să treacă de examenul de
admitere. Planul de studii pregătește personalul pentru industria turismului. Potențialii absolvenți
trebuie să aibă abilități în economie, contabilitate, limbi străine și să fie capabili să conducă hoteluri,
restaurante, centre de spa și sănătate, agenții de turism, companii de transport ori centre de informare
în turism. Al treilea an de studii este focusat mai ales pe dobândirea abilităților necesare absolvirii.
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Fiecare an școlar cuprinde două semestre, iar fiecare dintre semestre durează 16 săptămâni,
urmate de 4 săptămâni de examene periodice. Activitatea practică se organizează atât în Cehia cât și
în hoteluri în alte țări (Grecia, Franța, Spania, SUA), caz în care elevii susțin un examen de limbă
străină, precum și un test de cunoștințe generale (geografie, istorie, politică).
Taxa anuală de studiu reprezintă echivalentul a 125 Eur, plătibile în două rate, la începutul
fiecărui semestru. Școala organizează și cursuri speciale pentru elevi, în timpul anului școlar,
precum: deserturi și patiserie, bucătăria fără foc, curs de barman. Fiecărui absolvent al unui
asemenea curs îi este înmânat un certificat care atestă competențele obținute.
Posibilitatea autofinanțării școlii se datorează și localizării acesteia, la o distanță foarte mică
de renumitul Spa pentru boli cardiovasculare, de Elba, de stația de cale ferată care face legătura cu
Praga (situată la doar 50 km de Podebrady). De foarte multe ori, turiștii preferă să caute cazare și
masă în acest oraș liniștit, pentru ca ziua să viziteze Praga. De altfel, așa a apărut și ideea înființării
acesti școli, care să aibă și posibilitate de cazare, cantină și îndrumare turistică, toate fiind realizate
de către elevi practicanți. Așadar, Hotelova Skola funcționează ca o cladire în care se desfășoară atât
activități teoretice, cât și practice ( ce aduc beneficii materiale).
La parter se află recepția, cantina și laboratoarele școlii. La cantină pot lua masa, pe baza unei
cartele extrem de convenabile (2 euro masa de pranz) atât elevi, cât și localnici sau turiști. Elevii de
la recepție sunt aici în zilele lor de practică și sunt pregătiți să ofere informații despre atracțiile
orașului, pot aranja rezervări pentru turiști pentru proceduri spa, golf, tenis, călărie, pot fi ghizi.

Foto 1. Recepția

Foto 2. Cantina școlii, unde elevii
gătesc, servesc și administrează bugetul
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Foto 3. Unul dintre laboratoarele de
lucru, unde se învață preparate care
vor fi servite părinților, la festivitatea
de absolvire a școlii.

La etajul I se află cancelaria profesorilor, săli de clasă și laboratoare.

Foto 4. Cabinetul doamnei director

Foto 5. Holul de la etajul 1

La etajul II se află biblioteca școlii și sălile-dormitor, unde în weekend si în vacanțe sunt
cazați turiști. Școala oferă 32 camere triple, 3 camere duble si o cameră single. Prețurile la cazare
sunt foarte reduse, astfel încât să permită tuturor oaspeților să se cazeze aici.Toate camerele sunt
dotate cu telefon, frigider, TV și au baie proprie.

Foto 6. Biblioteca școlii

Foto 7. Una dintre camerele școlii-hotel
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Foto 8. Echipa beneficiară a vizitei de studiu, în fața Hotelova
Skola, Podebrady, Cehia, alături de coordonatoarea grupului, d-na Eva
Svobodova (sus), dir. adjunct al școlii.
Aceste informații consider că sunt utile atât pentru viitorul unor colegii tehnice care au ca
profil domeniul turism, cât și pentru o eventuală viitoare posibilitate de autofinanțare a școlilor ce
dețin cantină și internat.

profesor Ana Cazacu
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Călători prin Europa
Dorința de a cunoaște și întâlni oameni și locuri noi, inedite – fie încărcate de istorie și
tradiție, fie pline de spirit inovativ și modern – sălășluiește în fiecare dintre noi, indiferent de țara din
care provenim. Astfel, majoritatea dintre noi își dorește cu ardoare să bifeze destinații europene
precum Franța, Italia, Anglia, Germania, Austria sau Spania, țări care se află în capul listei fiecărui
călător visător, mai puțin destinații din țara natală.
Din acest motiv, în urma discuțiilor pentru un proiect care să vizeze o țară europeană
reprezentativă, elevii noștri au preferat România și au realizat un mini-ghid turistic care cuprinde
crâmpeie din natura, legendele, spiritualitatea și tradiția culinară românească. Elevul Ionuț Iașcu din
clasa a IX-a G a realizat chiar un film de scurt metraj despre Suceava pe care îl puteți viziona la
adresa http://www.youtube.com/watch?v=AzOy2XDjc7A . De admirat este originalitatea și interesul
elevilor noștri pentru tradițiile și obiceiurile noastre, precum și respectul pentru frumuseților naturale
ale țării în care ne-am născut și în care trăim. Iată ce au reușit elevii clasei a X-a F sub îndrumarea
mea:

Echipa: MAXINESE ANDREEA, MAXINESI GEORGIANA, POPOVICI GHEORGHE,
TURTUREANU BIANCA Clasa a X-a F, an școlar 2013-2014
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De ce iubim România?
Elevă: TURTUREANU BIANCA-PETRUŢA
Clasa: a X-a F - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava
Profesor coordonator: LEPCALIUC MONICA

Trăim într-o ţară în care ne place să ne plimbăm şi să o străbatem de la un capăt la altul şi în
inima noastră ne mândrim cu locurile natale, chiar dacă uneori numele ţării noastre este pătat de
faptele răufăcătoare ale unor compatrioţi. Consider că renumele țării noastre poate fi dus mai departe
prin balanța unor nume cu mult mai multă greutate din domeniul invențiilor, diferitelor ramuri
sportive sau artistice, întrucât suntem un popor plin de resurse intelectuale și naționale însemnate.
România înseamnă casa în care am copilărit; înseamnă dascălii care ne-au pus stiloul în mână;
România are culoarea Crăciunului şi a dragostei; este ţara dulcelui grai moldovenesc, a calmului
ardelenesc, a mândriei bănăţenilor, a vorbei repezite şi grele a oltenilor; este ţara nisipului auriu, adus
de Dunăre de prin toată Europa, este Delta cu egrete graţioase şi cormorani obraznici, este
cosmopolitismul Dobrogei, care a amestecat reţetele şi tradiţiile; România este ţara iilor, a porţilor
sculptate şi a cumpenelor de la drum.
Probabil nu mulţi dintre noi ne-am întrebat vreodată ― De ce iubim România?‖ şi aceasta
pentru că am fost cuceriţi de frumuseţea şi traiului bun a altor ţării şi nu am văzut încă ceea ce avem
în propria noastră țară – România.
Iubesc România pentru că e un tărâm superb sub forma unui buchet de florii cu cozile în apă.
Există foarte puţine ţări în care locuitorii se pot bucura de toată frumuseţea munţilor, câmpurilor, a
mării, a Deltei şi a podişurilor. Sufletul meu tresaltă mereu atunci când mâna mi se împiedică pe
hărţile în relief de crestele munţilor, de asprimea podişurilor, de netezimea câmpiilor.
Iubesc România pentru că avem parcuri superbe şi flori de o rară frumuseţe, pentru că
adăpostim printre ruine secole de istorie cu victorii glorioase şi oseminte ale unor oameni de o
valoare inestimabilă, iubesc armonia peisajului, înălţimea munţilor, liniile unduitoare ale dealurilor şi
câmpiile întinse.
Nu poţi să nu iubeşti România dacă citeşti versurile poeţilor noştri care nu ar avea haz sau
lacrimi dacă ar fi scrise în altă limbă. Superbele poveşti ale lui Ion Creangă nu ar fi fost scrise
niciodată dacă autorul ar fi trăit într-o ţară fără o uliţă a copilăriei.
Iubesc durerea ţăranilor care se luptă pentru a mai coace încă o pâine şi confuzia tinerilor
orăşeni care nu ştiu exact ce drum să urmeze., iubesc străduţele înguste ale oraşelor de munte,
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poveştile din spatele castelelor şi vechilor cetăţi, iubesc oamenii gălăgioşi, veseli, care se plâng de
atâtea lucruri, dar trăiesc clipa.
Iubesc România pentru că nu ştiu să trăiesc,să iubesc şi să scriu în ală limbă decât româna
noastră cea de toate zilele. Pentru că spre deosebire de englezi, noi trăim şi traducem love prin
dragoste, iubire şi amor. Zăpada noastră şi neaua, și omătul nu vor egala niciodată singuraticul
snow.
Dorul este lanţul românilor, el îi uneşte în cuget şi-n simţiri şi, în orice colţ de lume am fi,
inimile noastre vor fi mereu răpuse de acest sentiment ce ne macină. România este ţara
paradoxurilor, ţara oamenilor care iubesc cu intensitate şi care urăsc cu ardoare, ţara oamenilor care
se tem de regrete şi nu regretă nimic, ţara oamenilor care urăsc minciuna dar o acceptă ca mijloc de
convingere. România este ţara oamenilor care muncesc din răsputeri pentru a-şi atinge idealurile, ţara
oamenilor care au nevoie de ani pentru a ajunge în vârf, dar au mereu satisfacţia că sunt cei mai buni.
Este România în care eu am crescut, este România mea… România oamenilor care încă mai
cred şi care au curajul să spună oricând şi oriunde că sunt mândri că s-au născut pe aceste meleaguri.
Mă simt mândră că sunt româncă atunci când drapelul şi imnul se contopesc în inima unui sportiv
virtuoz, mă simt mândră când alţii descoperă în noi o superioritate intelectuală, când România ajunge
în vârf împinsă de oameni speciali.
Orice s-ar spune noi suntem un popor de oameni frumoşi, deştepţi şi mândri, pentru că românul sa născut poet. Iubirea pentru ţară ne este transmisă din strămoşi, Alexandru Vlăhuţă spunea: „ Într-o
ţară aşa de frumoasă, c-un trecut aşa de glorios, în mijlocul unui popor atât de deştept, cum sa nu fie
o adevărată religie iubirea de patrie şi cum să nu-ţi ridici fruntea ca falnicii strămoşi de
odinioară,mândru că poţi spune : Sunt român !! Iubesc… Iubesc armonia peisajului, înălţimea
munţilor, liniile unduitoare ale dealurilor şi câmpiile întinse. Şi oamenii pierduţi între atâta
frumuseţi.‖
Orice s-ar întâmpla, iubesc România, oricât de mult mă dezamăgesc oamenii ei uneori. O iubesc
ca pe o poveste pe care am auzit-o demult, care mi-a încântat copilăria şi pe care vreau să o rescriu,
pentru a-mi încânta prezentul.
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România – ținut bogat
România oferă un turism complex, de la
În decembrie 1989, România a redevenit o
națiune liberă. Țara noastră este gata să
primească acum turiști din întreaga lume care
să se bucure de minunata și diversificata ei
tradiție culturală, de pitorescul peisajelor și de
numeroasele

posibilități

de

petrecere

a

timpului liber. Un nou val de entuziasm și

minunățiile naturii (munte, mare, deltă,
câmpii și podișuri), la experiențele inedite ale
siturilor

încununate

de

trecutul

glorios

(istorie) sau ale locurilor de peregrinaj
răspândite în întreaga țară (religie), toate
acestea însoțite la orice pas de unicele
obiceiuri și bucate tradiționale.

dăruire au redat strălucire obiectivelor turistice
pentru a transforma România într-o destinație
de vacanță unică.
România se situează în sud-estul Europei
Centrale.. Se învecinează cu Bulgaria la sud,
Serbia la sud-vest, Ungaria la nord-vest,
Ucraina la nord și est și Republica Moldova la
est, iar țărmul Mării Negre se găsește la sud-

Grațioasele granițe ale României au inspirat-o

est.

pe poeta noastră Ana Blandiana să o compare
cu un buchet de flori, legate pitoresc de
panglica azurie a Dunării. Tradițiile și
obiceiurile folclorice unice, de o deosebită
frumusețe și conservate încă destul de bine în
anumite zone, încurajează poporul român să-și
păstreze măiestria dobândită de-a lungul
veacurilor, măiestrie cu care transformă în
opere de artă lucruri simple create totuși
pentru funcția utilitară pe care o îndeplinesc și
devenite astfel un soi de „artă utilitară‖, dar de
o valoare necontestată.
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Hai în natură!

Cele 18 rezervații naturale protejate sunt
răspândite pe tot cuprinsul Deltei. Puteți

Una dintre destinațiile pe care România le

ajunge la ele străbătând canale înguste cu

recomandă ca fiind unice este Delta Dunării

barca, trecând pe lângă plauri cu stuf și pe

(3446 km²), aflată în mare parte în Dobrogea –

lângă păduri, prin locurile în care cormoranii

sud-estul României – și parțial în Ucraina, este

și pelicanii se adună ca să prindă pește.

cea mai mare și mai bine conservată dintre
deltele europene.
Fiind un capăt de lume original și unic în felul
său, Delta Dunării a intrat în patrimoniul
mondial UNESCO în 1991 și este clasificată
ca rezervație a biosferei la nivel național în
România și ca parc național în taxonomia
internațională a IUCN.

Păsările sunt cele care au creat faima deltei,
cunoscută încă de la începutul secolului ca un
paradis aviar. Renumele se datorează celor 327
de specii întâlnite în deltă și care reprezintă
81% din avifauna României.

Principala bogăție faunistică a deltei este
peștele – peste 110 specii: crapul, somnul,
avatul, plătica, știuca, babușca, roșioara,
caracuda, morunul, nisetrul, cega, păstruga,
„Intrată pe pământurile țării noastre ca printr-

bibanul, carasul, etc.

un monumental arc de triumf, prin Defileul

Așadar, luați rucsacul în spinare, undițele și

Cazanelor, Dunărea o părăsește prin uriașul,

binoclul și aventurați-vă să pășiți pe acest

somptuosul, mirificul evantai al deltei.‖ (Geo

petic de ape și pământ veșnic în luptă, mereu

Bogza)

altfel.
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Redescoperiți o istorie de legendă!

Castelul Bran, denumit și castelul Dracula,
este unul dintre cele mai prestigioase vestigii

În primul rând, chiar numele țării – România –
atestă faptul că civilizația Romei antice a avut
o influență decisivă asupra evoluției sale și că
multe

monumente

datează

din

perioada

istorice

din

Transilvania.

Dacă

pereții

monumentului ar vorbi, ne-ar putea destăinui
secole întregi de istorie, veacuri de legendă și
povești cum nu s-au mai auzit.

respectivă.
Puteți admira fortărețe medievale, mănăstiri
construite în stil bizantin, cu picturi murale
exterioare și case țărănești decorate în funcție
de specificul fiecărei regiuni. Pe lângă toate
acestea, castelele și palatele din diferite
perioade istorice se înalță încă semețe și
impresionante din codrii seculari ce împânzesc
Munții Carpați: Castelul Bran, Castelul Peleș
și Pelișor, Castelul Karolyi sau Castelul
Corvinilor.

Fiind un personaj nu numai istoric, ci și literar
și folcloric, voievodul a fost ales de scriitorul

Contele Dracula, între legendă și istorie

Bram Stoker ca erou principal al romanului

într-o vizită la Castelul Bran

apărut în anul 1897. De atunci, Dracula și

Istoria lui Vlad Țepeș este învăluită de mister
și legendă, iar adevărul este că nimeni nu știe
unde se termină legenda pentru a lăsa loc
istoriei.

Transilvania,

tărâmul

care

adăpostește

misteriosul castel plin cu fantome și vampiri
undeva în mijlocul pădurilor întunecoase, a
devenit subiectul a peste 750 de filme,
documentare sau nuvele inspirate fiind din
romanul scriitorului irlandez.
Însă nu trebuie să-l credeți pe cuvânt! Veniți și
trăiți experiența pe cont propriu în acest loc
plin de misterioase legende…
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Zona este presărată pe toată întinderea ei cu

Îmbogățiți-vă spiritual!

biserici și mănăstiri, edificii unice în lume.
Dulcea Bucovină – ținut din nordul Moldovei
– este unică prin frumusețea mănăstirilor sale

Mănăstirea

ortodoxe pictate, adevărate cărți deschise, cu o

„albastru

calitate superioară a frescelor exterioare care

întruchipată pe fațada de vest a Judecății de

abia așteaptă să fie admirate. Prin raritatea și

Apoi.

de

Voroneț,
Voroneț‖

renumită
și

pentru

pentru
scena

frumusețea lor, aceste mănăstiri pictate fac
parte din Patrimoniul Mondial al UNESCO.

Mănăstirea Sucevița, cea mai completă din
punct de vedere arhitectonic și al picturilor,
culoarea dominantă fiind verdele.
Ținutul Bucovinei de astăzi corespunde cu
aproximație cu județul Suceava și cuprinde
doar partea de sud a Bucovinei istorice, în
timp ce partea de nord a rămas în componența
Ucrainei.
Pe lângă paginile de istorie, tradiții și obiceiuri
străvechi și meșteșuguri specifice, se întâlnesc
la

tot

pasul

monumente

unice,

ctitorii

medievale care atestă o permanență spirituală
și

istorică

a

locuitorilor

meleagurilor

bucovinene.
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Descoperiți tradiții culinare!
Bucătăria românească este un element de
atracție principal pentru turiști, dar și la care
tânjesc cel mai mult românii plecați peste
hotare!
Cu gusturi bogate și arome puternice și
îmbietoare, obiceiurile culinare românești au
influențe din partea popoarelor cu care au
intrat în contact, dar și multe bucate specifice.

Alături de atât de cunoscutele sărmăluțe cu
mămăligă, apreciate de numeroșii turiști…

Vă invităm la o masă tradițională a sărbătorii
de Paște, ce trebuie neapărat să înceapă cu
ciocnirea ouălor roșii sau a ouălor încondeiate.

Sărbătoarea pascală aduce pe masa românului
o pâine specială făcută cu brânză dulce sau
sărată, numită simbolic pască.
Preparatul de bază festiv al acestei sărbători în
România este mielul, in special drobul de
miel, care s-a impus datorită gustului său
distinct,

folosind

un

întreg

arsenal

de

mirodenii și a început din timpuri străvechi să
aibă un consum specializat, ritual.

Profesor coordonator: LEPCALIUC MONICA
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PROGRAMUL „ECO – ŞCOALA”
Programul Eco - Şcoala se derulează la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara – Suceava
din luna iunie 2005, înscriindu-ne oficial in programul Eco - Şcoala din septembrie 2006 şi are drept
scop educaţia ecologică cu rol în formarea de deprinderi, conduită pe plan ecologic, atitudine şi
conştiinţa ecologica, condiţie a dezvoltării durabile în concordanţă cu mediul înconjurător.
Comitetul Eco-Şcoala, din care fac parte elevi, părinţi, profesori, reprezentanţi ai
Inspectoratului Şcolar Judeţean, Agenţiei de Protecţie a Mediului şi ai Direcţiei Silvice, a stabilit
următoarele obiective ale Programului Eco-Şcoala:


conştientizarea problemelor de mediu din şcoala,



implicarea elevilor in activitatea de ecologizare a claselor, a şcolii şi a curţii acesteia,



implicarea elevilor în activivităţi de ecologizare a zonei Zamca care se află în
apropierea şcolii noastre;



colectarea şi valorificarea deşeurilor,



instruirea ecologică şi desfăşurarea de manifestări cultural-artistice prilejuite de

evenimentele calendarului ecologic.
Conform obiectivelor din planul de acţiune al Programului Eco-şcoala, în unitatea noastră
şcolară s-au desfăşurat variate activităţi ce urmează a fi prezentate în acest raport.
Programul Eco-Şcoala reprezintă un mijloc ideal de realizare a:
1. Informării elevilor privind problemele legate de protecţia mediului.
2. Implicarea activă a elevilor în activităţi de protejare a mediului printr-o gamă largă de
preocupări, de la activităţile de creaţie tehnico-ştiinţifice şi aplicative, de poezie, pictură, la activităţi
gospodăreşti ce vizează înfrumuseţarea şcolii, a cartierului, a clasei .
3. Formarea deprinderilor de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie şi carton, PET-uri
4. Dezvoltarea

dragostei

şi

respectului

pentru

natură

om

şi

societate,

prin

dezvoltarea respectului faţă de sine, faţă de mediul ambient, prin reducerea deşeurilor şi
înfrumuseţarea mediului şcolar.
Şcoala are de câştigat prin :
1.

Demararea sau participarea la un program educativ, deoarece formează elevului de astăzi ,

deprinderi şi abilităţi ecologice, caracteristice viitorului cetăţean educat în spirit ecologic de mâine.
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2.

Creşterea gradului de conştientizare a elevilor şi cadrelor didactice privind problemele de

mediu, dezvoltarea spiritului critic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii.
3.

Valorificarea deşeurilor reciclabile.

4.

Amenajarea spaţiului verde din jurul şcolii sau parcuri.

5.

Colaborarea cu comunitatea locală şi stabilirea unor parteneriate cu alte şcoli din România sau

lume.
În activităţiile şcolare de zi cu zi elevii şcolii noastre parcurg o serie de module de specialitate
care sunt în strânsă legatură cu Programul „Eco-Şcoala‖ după cum urmează:


la clasa a IX a – „Igiena şi protectia mediului‖,



la clasa a X a: – „Deşeurile şi mediul înconjurător‖ ,
- „ Factori de degradare a ecosistemelor naturale‖,



la clasa a XI a – „Conservarea Biodiversităţii‖
- „Poluarea şi mediul înconjurător‖



la clasa a XII a – „Supravegherea şi controlul calităţii apei potabile‖,
- „Supravegherea şi controlul calităţii solului‖,
- „Supravegherea şi controlul calităţii aerului‖.

Tema de bază: „Curtea şcolii” şi „Viaţă sănătoasă”
În acest scop ne-am propus să ducem la îndeplinire următorul set de activităţi:
1. ECO –ŞCOALA – Ce ştim şi ce vrea?
2. Natura – a doua şcoală:
 Reamenajarea spaţiilor verzi din curtea şcolii
 Reamenajarea gropii de compost
 Livada şcolii
 Produse ecologice – alimentaţie sănătoasă
 „ Plantele medicinale care ne pot schimba viaţa‖
 Turism ecologic
3.

„Nouă ne pasă‖:
 Un copac o nouă viaţă
 Pădurea verde – pădurea neagră
 Apa – picătura care ne dă viaţă
 Specii care au fost odată
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 Produse ecologice – alimenţie sănătoasă
4. Gestionarea deşeurilor:
 Reciclarea deşeurilor urbane
5. Ce pot face două mâini dibace!
 Reamenajarea panourilor din şcoală
6. Arta şi mediul:
 ‖Caricaturi care înveselesc mediul ‖ – expoziţie de caricaturi şi fotografie
 Pământul – o planetă vie?
Şcoala noastră a menţinut contractele de colaborare cu următoarele instituţii:
1. Asociaţia Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina
2. Direcţia Silvică Suceava
3. Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza‖, Suceava
4. Primăria municipiului Suceava
5. Colegiul Economic „D. Cantemir‖
6. Colegiul Tehnic „Petru Muşat‖ Suceava
7. Agenţia de Protecţia a Mediului Suceava din anul precedent
8. Universitatea „Ştefan cel Mare‖
9. COMPLEXUL MUZEAL BUCOVINA.
Elevii şcolii noastre au participat la marşul organizat de Agenţia de Protecţia a Mediului
Suceava din anul precedent în colaborare cu Primăria municipiului Suceava de „ Ziua mobilităţii
europene‖.
Prezentăm în continuare câteva imagini din cadrul acțiunilor derulate în anul școlar 20132014:
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„Ziua Mobilităţii europene” – septembrie 2013

Reamenajare groapă compost
294

Reamenajarea spaţiilor verzi
din curtea şcolii

30 5

Voluntariat ecologic –
Lucina – noiembrie 2013

316

Ce pot face două mâini dibace?

Reutilizare - reciclare

prof. Doroftei Carmen Dănuţa și prof. Buhu Narcisa Maria
Coordonatori Proiect Eco-Şcoala
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Comunicarea verbală şi non-verbală
Relaţia interpersonală poate fi definită ca un climat de deschidere, încredere şi confidenţă
instaurat între interlocutorii aflaţi pe aceeaşi lungime de undă, care trăiesc aproape aceleaşi
sentimente şi folosesc aproape acelaşi limbaj verbal şi non-verbal. Viaţa ne obligă adesea să
relaţionăm cu persoane pe care nu le iubim sau care nu ne plac, nu ne sunt simpatice şi nu ne convin.
În viaţa socială, la slujbă, la şcoală, în construirea carierei, în afaceri, succesul nostru depinde adesea
de astfel de oameni. Ar fi minunat să îi putem ocoli, dar viaţa ni-i scoate în drum şi nu îi putem evita
decât cu preţul unor ocazii ratate, avem nevoie şi de ei şi astfel trebuie să îi câştigăm de partea
noastră.
Abilitatea de a comunica şi de a construi relaţii interpersonale este adesea cheia succesului şi
calea cea mai sigură de a atinge obiectivele. Desigur, există afinităţi interpersonale, există atracţii şi
simpatii spontane care favorizează relaţia. Nu este cu mai puţin adevărat că o relaţie bună se poate
construi şi cu ajutorul unor tehnici de comunicare relative simple, la îndemână. Dar de fapt, oamenii
folosesc instinctiv fel de fel de tehnici verbale şi non-verbale, care-i ajută să comunice, să relaţioneze
şi să se înţeleagă cu alţi oameni. Nici un efort de sincronizare cu partenerul de comunicare nu rămâne
zadarnic şi ştim cu toţii bine că imediat ce ne potrivim paşii cu partenerul de drum avem o şansă în
plus să ne înţelegem mai uşor cu el. Putem aduce aici ca şi exemplu, că în timpul dansului,
importanţa sincronizării şi armonizării mişcărilor trupurilor apare încă şi mai evidentă. Dar
întrebările pe care ni le punem sunt: Dacă sincronizarea priveşte şi ritmul respiraţiei partenerilor? Şi
ritmul bătăilor de inimă? Şi emoţiile pe care le trăiesc, cuvintele pe care le rostesc? O relaţie
interpersonală devine cu atât mai intensă şi mai profundă, cu cât partenerii se ―potrivesc‖ mai bine şi
se sincronizează sub mai multe aspecte unul cu celălalt. Aceasta însemnă că o relaţie se construieşte
mai uşor şi mai repede atunci când partenerii se regăsesc ―pe aceeaşi lungime de undă‖, adică în
sensul că se armonizează mai repede, mai adânc şi sub mai multe aspecte, trupurile, mişcările,
gesturile, vocile, unele procese fiziologice, emoţiile, credinţele, ideile şi cuvintele.
Comunicarea verbalizată ca mediu al vieții sociale are o dublă structură proprie și anume că,
comunicarea de conținuturi propoziționale nu poate fi posibilă decât concomitent cu
metacomunicarea la nivelul relațiilor interpersonale. Ansamblul elementelor non-verbale ale
comunicării este uneori denumit ―metacomunicare‖ (de la cuvântul grecesc ―meta‖ care însemnă
―dincolo‖ sau ―în plus‖. Astfel metacomunicarea este deci ceva în plus față de comunicare și noi
trebuie să fim totdeauna conștienți de existența sa și în același timp trebuie să punem un deosebit
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accent pe faptul că metacomunicarea însoțește orice mesaj de accea este foarte importantă.( Stanton
N. , Comunicare, p. 2 şi 3, Ed. Ştiinţă & Tehnică, Bucureşti, 1995).
Comunicarea verbală permite un joc logic al întrebărilor și al răspunsurilor într-o derulare
flexibilă, spontană, lucru care nu este posibil atunci când negocierile au loc scris sau prin alte tehnici
iar prin intermediul ei au fost realizate o serie de activități cum ar fi: elaborarea unor propuneri,
obținerea și transmiterea unor informații, exprimarea unor opinii și altele care contribuie în mod
direct la interacțiunea indivizilor. În ceea ce priveşte concepţia lui Gregory Bateson: ,,Se pare că
discursul comunicării non-verbale se leagă în special de probleme relaţionale –iubire, ură, respect,
teamă, dependenţă –între propria persoană şi alţi indivizi sau între individ şi mediul înconjurător, iar
societatea umană este de aşa natură încât falsificarea acestui discurs devine foarte repede patogenă.
De aceea este important faptul că acest discurs se bazează pe tehnici involuntare şi care doar rareori
pot fi controlate‖ (Bateson Gregory - ,,Animal communication: techniques of study and results of
research’’ 1968, pg 615). Limbajul non-verbal se unește cu limbajul verbal pentru comunicarea unui
mesaj corect iar studiul acestui limbaj non-verbal vine să dea forță împrospătându-ne cunoștiințele
intuitive despre un individ sau un grup.
În

cazul

comunicării

verbale

există

multe

dificultăți

cum

ar

fi:

- diferențele de cultură (care există între participanții la comunicare pot genera blocaje când acestea
aparțin unor medii culturale, sociale, religioase diferite);
- probleme semantice (generate de folosirea unor cuvinte în moduri diferite ,ori a unor cuvinte
diferite în același mod);
- lipsa de cunoaștere (este dificil să comunicăm eficient cu cineva care are o educație diferită de a
noastră, ale cărei cunoștiințe asupra unui anumit subiect de discuție sunt mult mai reduse, desigur
este mai greu dar este posibil și necesită îndemânare din partea celui care comunică, el trebuie să fie
conștient de discrepanța între nivelurile de cunoaștere și să se adapteze în consecință);
- dificultăți de exprimare (dacă există probleme în a găsi cuvinte pentru a ne exprima ideile trebuie să
ne îmbogățim vocabularul);
- lipsa de interes a interlocutorului față de mesajul transmis ;
- emoțiile (emoția puternică este răspunzătoare de blocarea aproape completă a comunicării iar
pentru a evita acest blocaj este bine să se renunțe la comunicare atuci când suntem afectați de emoții
puternice, aceste stări ne pot face incoerenți și pot schimba complet sensul mesajelor transmise);
- zgomotul, care este factor ce ține de contextul comunicării și poate fi produs de : folosirea unor
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instalații în apropiere, semnale parazite pe canalele de comunicare, erori de comportament ale
participanților la comunicare adică faptul de a vorbi toți în același timp.
În comunicarea non-verbală nu ne confruntăm cu astfel de probleme ci doar de faptul că
unele gesturi și obișnuițe pot fi jignitoare. Aceste semnale nu sunt așa de evidente ca și în
comunicarea verbală, de exemplu atunci când avem emoții nu numai că se întrerupe comunicarea dar
ne înroșim la față ceea ce determină slăbiciunea și neacomodarea de a termina comunicarea începută.
De câte ori comunicăm, noi trimitem în exterior mesaje și prin intermediul altor mijloace. Chiar și
atunci când nu scriem sau vorbim, noi totuși comunicăm ceva, uneori neintenționat. Este evident
faptutl că noi putem utiliza imagini pentru a ne putea comunica mesajul, fie pentru a înlocui
cuvintele sau mai important pentru a întări mesajul verbal. În mod voluntar sau involuntar, noi când
vorbim, comunicăm de asemenea prin:
o expresia feței – un zâmbet, o încruntare;
o gesturi - mișcarea mâinilor și a corpului pentru a explica sau a accentua mesajul verbal;
o poziția corpului - modul în care stăm, în picioare sau așezați;
o orientarea, adică dacă stăm cu fața sau cu spatele către interlocutor;
o proximitatea-distanța la care stăm față de interlocutor, în picioare sau așezați; -contactul
vizual care are în vedere faptul că dacă privim interlocutorul sau nu, cât și intervalul de timp
în care privim;
o contactul corporal atunci când privim interlocutorul sau nu, cât și intervalul de timp în care îl
privim; contactul corporal- o bătaie uşoară pe spate, prinderea umerilor;
o mişcări ale corpului- pentru a indica aprobarea/dezaprobarea sau pentru a încuraja
interlocutorul să continue;
o aspectul exterior- înfăţişarea fizică sau alegerea vestimentaţiei;
o aspectele nonverbale ale vorbirii- variaţii ale înălţimii sunetelor, tăria lor şi rapiditatea
vorbirii, calitatea şi tonul vocii (denumite uneori ―paralimbaj‖);
o aspectele non-verbale ale scrisului, scrisul de mână, aşezare, organizare, acurateţe şi aspectul
vizual general.
În ceea ce privește limbajul tăcerii ne oprim asupra faptului că tăcerea departe de a fi lipsită
de comunicare, este încărcată cu profunde semnificații comunicative.
Astfel, studiile privind activităţile pe care le desfăşoară de-a lungul unei zile membrii
―gulerelor albe‖ (mediile intelectuale) americane arată că şapte minute din zece aceştia sunt angajaţi
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într-o formă de comunicare (N. Stanton, 1995). Activităţile cu profil de comunicare sunt distribuite
astfel:
9% scris
39% transmit
30% vorbit
16% citit
61% recepţionează
45% ascultă
În cadrul comunicării non-verbale ne întâlnim cu: gesturi facute cu palma, mâna şi braţul,
postura corpului( body line), expresia feţei în legătură cu mâinile, gesturi ale braţelor, picioarelor şi
capului, semnale ale ochilor şi folosirea accesoriilor, mijloace de expresie ce ţin de proxemică
(procsemics din engl., care vine de la proximitz=,,apropiere‖, ,,vecinătate‖).

Fig.1 Strângerea de mână şi puterea palmei (adaptare după Allan Pease, Limbajul trupului, Editura Polimark ,
Bucureşti, 1995)
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Încleştarea mâinilor reprezintă un gest de frustrare, o energie negativă sau mai mult chiar o
stare de insadisfacţie. Există trei poziţii de bază ale acestui gest:
1) cea în poziţie ridicată;
2) cea de mijloc adică orizontală, cu mâinile pe masă;
3) cea coborâtă adică cea cu mâinile în poală.
Astfel, putem spune că, cu cât poziţia mâinilor încleştate este mai ridicată, cu atât frustrarea e
mai mare şi comunicarea mai dificilă. În aceeaşi situaţie se află şi gestul mâinilor în forma de coif, cu
diferenţa că de data aceasta, semnificaţia este alta deoarece exprimă încrederea de sine aşadar cu cât
mâinile sunt mai ridicate cu atât încrederea de sine este mult mai mare. Dacă ne referim la un gest de
superioritate, încrederea este şi gestul de apucare a mâinii cu palma atunci când acestea sunt la spate,
acest lucru se întâmplă în cazul celor care se simt stăpâni pe situaţie sau mai mult superiori faţă de
ceilalţi. La fel prinderea încheieturii mâinii sau a încheieturii braţului cu palma (tot la spate) care
este un semn de încercare de stăpânire de sine (fiind cu atât mai clar cu cât palma care prinde urcă
mai sus pe braţul apucat).
profesor Anișoara Andreea Bondar
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In memoriam, colegii mei
În această toamnă, catedra de educație fizică și sport a CTIA va organiza cea de-a treia ediție
a memorialului ―Baraboi-Braicu‖. Un eveniment mult așteptat de elevii incluși în echipele sportive
de baschet, volei și fotbal pentru a se întrece cu colegii lor de la alte licee din Suceava și un moment
de comemorare pentru cei care i-au cunoscut și apreciat pe cei doi colegi, Valeriu Baraboi și Ioan
Braicu.
Profesorul Valeriu Baraboi, născut în Republica Moldova, a muncit peste 30 de ani în școala
noastră, fiind într-o perioadă și director adjunct, șef de catedră, membru în consiliul de administrație
a școlii.
A pregătit echipele de volei, fete și băieți, cu care a obtinut rezultate meritorii, dar a fost
înainte de toate un fin psiholog și un dascăl foarte apreciat datorita metodelor folosite și respectului
pe care îl arăta meseriei.
Nu l-am putut privi niciodată pe domnul Baraboi decât ca pe o persoană cu o personalitate
puternică, fără frustrări, fără orgolii stupide, cu un simț special al onoarei și al colegialității, un
profesionist până la capat. Fiind câte două, trei clase în sala de sport, l-am urmarit pe colegul meu și
mereu mi se făcea poftă să particip și eu, ca elev, la lecțiile sale. A fost și este modelul meu în viață!
Profesorul Ioan Braicu, ardelean născut în Bistrița, a fost omul cu un caracter vulcanic. Avea
o cultură generală extrem de bogată, cunoștea și urmărea toate manifestările culturale ale urbei
noastre, astfel

că, orice întâlnire cu domnul Braicu era pentru mine o adevărată lecție de

culturalizare. Vorbeam despre cărți, despre piese de teatru, despre pictură, despre marii sportivi,
despre actori, despre politica și despre regalitatea din Romania. Orice discuție cu el era o bucurie
pentru mine, încercam să profit, în sensul bun al cuvântului, de cunoștințele sale. Fiecare intrare a sa
în cancelarie era însoțită de un banc. Era maestru emerit al bancurilor, o adevarată enciclopedie. Era
un perfecționist și cerea din partea celorlalți să fie la fel.
Pentru că au fost profesioniști, pentru ca ne-au primit cu drag și cu încurajări pe noi, cei
tineri pe atunci, le suntem recunoscători și promitem să organizăm acest memorial cât se poate de
mulți ani, pentru a ne aminti, a le aduce un omagiu în acest fel și pentru a le aprinde o lumânare.
Dumnezeu să-i odihnească-n pace!
profesor Maria Reuț
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Ore frumoase!
Timpul devine, sau poate ni se pare, din ce în ce mai comprimat. De aceea, oamenii încearcă
(poate că nu toți) să valorizeze fiecare moment. Fiecare dintre noi dorește să iși găsească, în afara
serviciului, un anturaj plăcut, îndeletniciri plăcute, care să te remonteze, să iți dea putere să o iei de
la capăt. O îndeletnicire plăcută este SPORTUL. Iată care este motivația generoasei idei a
Spartachiadei profesorilor.
O idee care a născut un proiect și s-a
finalizat, până în prezent, în două ediții.
Scopul este acela de a ne întâlni, de a concura
în spiritul fair-play-lui, de a ne împrieteni cu
adversarii noștri sportivi, de a pretrece câteva
ore împreună prin mișcare, mișcare pentru
sănătate. Iar dacă iți dorești să fii și
performant cu tine și cu alții, nimeni nu te
împiedică să te antrenezi cât mai des pentru
următoarea ediție.
La această competiție nu contează rezultatul obținut,
contează doar să termini cursa, să joci până la final, să
pedalezi până la capăt. Este lupta ta cu tine, nu cu altcineva.
Ești pe locul 1 sau 100, ești învingător. Pentru că participi,
pentru că ai curaj și pentru că iubești mișcarea.
Eu personal, mă inclin respectuos pentru colegii
noștri de la Colegiul ―Al. I. Cuza‖ care au fost în număr de
16 la această activitate (inclusiv părintele)!

Și toți s-au

simțit bine.
Cred, de altfel, că toți participanții s-au simțit bine.
Nu pot să descriu starea de spirit din bazele sportive. Pot
doar să spun: a fost minunat! Ore minunate!
Mă înclin cu respect, de asemenea, pentru colegii
mei, care au îndrăznit și au reușit. Dana Doroftei a fost extraordinară, a ocupat locul 3 la cros, la
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categoria peste 50 de ani și locul 1 cu echipa de street-ball a CTIA. Mirela Pîrghie a fost în echipa
de baschet și s-a autodepășit, Gicu Plămadă a venit la cros și a alergat foarte bine dar nu a prins
podiumul pentru că au fost foarte buni cei din față, iar Emil Sahleanu a participat la ciclism. Le
mulțumesc pentru ca au participat și fac acest lucru pentru că mă bucur enorm pentru fiecare om care
petrece timpul liber prin mișcare. Pentru mine sportul înseamnă viață și dacă și colegii mei iubesc
mișcarea sunt foarte fericită. Această activitate nu este pentru profesorii de educație fizică ci pentru
toți ceilalți colegi. Este un proiect care promovează mișcarea pentru sănătate. Și cine nu vrea să fie
sănătos???????

Bravo CTIA! Bravo Dana Doroftei, Mirela Pîrghie, Gicu Plămadă și Emil Sahleanu!
Mulțumesc pentru ORELE MINUNATE petrecute împreună!
profesor Maria Reuț
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Plantele care reglează glicemia: topinamburul şi anghinarea
Când sănătatea noastră este la mijloc, încercăm să aducem în raţia noastră alimentară acele
plante care pot face minuni. Două plante cu efect benefic asupra organismului sunt topinamburulHelianthus tuberosus L. şi anghinarea- Cynara scolymus L.
Helianthus tuberosus L.este considerate a fi una dintre cele mai vechi culturi din America de
Nord. Înregistrări arheologice nu există, cea mai veche menţiune a culturii topinamburului a fost
făcută de Champlain care a descris cultivarea tuberculilor de către indienii nord-americani în 1605.
Tuberculii au fost aduşi cel mai probabil prima dată în Franţa de către Marc Lescarbot în toamna
anului 1607. În Europa topinamburul a fost cultivat pentru prima oară în Franţa -1607, apoi în
Olanda- 1613,

Italia -1617, Anglia -1617, Germania -1626, Danemarca -1642, Polonia -1652,

Suedia- 1658, Portugalia -1661, România- 1672-1725. [1]
Helianthus tuberosus L. face parte din familia Asterraceae
care are în jur de 50 specii. Helianthus annuus L. este cultivat
pentru producţia de seminţe oleaginoase iar prin contrast H.
tuberosus se distinge pentru producţia de tuberculi cu valoare
alimentară ridicată. Este considerat plantă perenă.

La noi în ţară

este cunoscut cu denumirea de nap porcesc, gulie, anghinare de
Ierusalim şi topinambur. Forma tuberculilor este foarte variabilă, de la formă alungită subţire sau
rotundă până la formaţiuni noduroase neregulate. Culoarea tuberculilor, funcţie de sort, este albă,
roşu-violet sau cafeniu deschis.
Pentru o perioadă de timp după răspândirea lor în Europa (Bagot, 1847), topinamburul a fost
o sursă foarte bună de glucide dietetice (inulină). [2] Inulina este un polizaharid, care prin hidroliză
conduce la un zahăr inofensiv pentru diabetici – fructoza. Cu toate acestea, importanţa sa a scăzut
după introducerea cartofului (Solanum tuberosum L.) în cultură.
Topinamburul conţine celuloză şi un număr mare de elemente minerale, printre care
(exprimate în mg%) substanţă uscată: fier; magneziu; calciu; mangan; potasiu; sodiu. Din punct de
vedere al conţinutului în fier, siliciu şi zinc el depăşeşte cartoful, morcovul şi sfecla. În compoziţia
tuberculilor de topinambur intră şi proteinele, pectina, aminoacizii, acizii organici şi graşi.
Substanţele pectinice din topinambur se găsesc în cantitate de 11% din masa substanţei uscate.[3]
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Spre deosebire de alte legume, topinamburul conţine cantităţi importante de proteină, de asemnea
vitaminele B1,B2, şi C sunt în cantităţi mai mari faţă de morcov, sfeclă şi cartof.
Topinamburul este ideal în diabet. La magazinele naturiste se găsesc tablete, capsule şi
tinctură de topinambur, iar în hipermarket-uri, putem cumpăra tuberculi. Tratamentele se
administrează în doze destul de mici. Prima afecţiune în care este indicat topinamburul este diabetul.
Regleaza secreţia de insulină şi previne accesele de hipoglicemie, care preced boala. Cercetările au
arătat că administrarea de topinambur duce la o scădere a valorilor glicemiei, dar şi la o stabilizare a
acestora, atât la persoanele sănătoase, cât şi la cele care deja suferă de diabet de tip II.
Topinamburul reduce şi stabilizează tensiunea arterială, fiind de folos hipertensivilor. Această
proprietate face ca topinamburul să fie ideal în profilaxia infarctului şi a accidentului vascular
cerebral. Unul dintre efectele terapiei cu extracte de topinambur este şi reducerea procentului de
trigliceride din sânge.
Stimuleaza imunitatea. Răcelile şi alte infecţii pot fi tratate tot cu produse din topinambur.
In paralel, se consumă iaurturi naturale. Administrarea topinamburului favorizeaza dezvoltarea în
intestin a asa-numitelor bacterii prietenoase, care stimuleaza sistemul imunitar. Astfel, organismul
devine mai rezistent la infecţii respiratorii şi de alt tip.
Tuberculii de topinambur sunt căutaţi în arta culinară. Au un gust dulceag, datorită inulinei.
Pot fi folosiţi în salate, fierţi în apă sărată sau prajiţi. Multă vreme, rădăcina cu formă neregulată nu
s-a bucurat de nicio atenţie din partea gospodinelor, care au socotit-o o legumă a săracilor.
Numeroasele moduri în care poate fi preparat topinamburul au fost descoperite în timp. Astăzi, se fac
budinci, chiftele, colţunaşi, plăcinte, dulceaţă, piure din topinamburi. Se usucă la fel cum uscăm
merele sau se murează asemenea verzei.
Anghinarea (Cynara scolymus L.) este o specie de plante erbacee perenă, din familia
Asteraceae, genul Cynara, care înflorește vara—toamna, originară din regiunea mediteraneeană,
cultivându-se pentru solzii cărnoși ai inflorescenței și pentru receptaculii florali care sunt comestibili.
Anghinarea este mai mult decât o insulină vegetală, ea
acţionând şi prin scăderea directă a valorilor glicemiei din sânge,
dar şi la nivelul pancreasului, a cărui activitatea o stimulează. Mai
mult, această plantă ajută pacienţii insulino-dependenţi să îşi
reducă doza de insulină, prevenind în acelaşi timp complicaţiile
cardiovasculare, extrem de periculoase în boala diabetică.[4]
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Datorită cinarinei, flavonozidelor şi glicozidelor A şi B preparatele pe bază de frunze de
anghinare au acţiune coleretică. Măresc reziduul uscat al bilei şi stimulează excreţia biliară a
colesterolului. Scade hipercolesterolemia, stimulează diureza şi activează funcţia antitoxică a
ficatului. Au acţiune trofică asupra celulei hepatice.
Furnizează cantităţi importante de fibre. O anghinare medie conţine aproximativ 10 grame
de fibre, constituind în jur de 25% din doza zilnică recomandata adulţilor. Aceeaşi cantitate de
broccoli sau de mere furnizează doar 3-4 grame de fibre.
Stabilizarea nivelului de glicemie în sânge. Cantitatea importanta de fibre substituie nevoia
organismului de carbohidraţi, aşadar anghinarele au un index glicemic scăzut. Acelaşi aliment
controlează eficient apetitul, prin cele 3-4 grame de proteine şi mai puţin de un gram de grăsimi.
Furnizează un aport semnificativ de antioxidanţi. Un studiu american a descoperit că
anghinarea conţine mai mulţi antioxidanţi, decât orice altă legumă, clasându-se pe locul şapte într-o
listă de 1000 de alimente diferite care protejează celulele organismului. Printre antioxidanţii care se
regăsesc în anghinare, se numără quercitina, antocianina, cinarina, luteolina sau silimarina.
Substanţele active conţinute de aceste plante medicinale au o valoare terapeutică recunoscută
din ce în ce mai mult în industria medicinală, tratamentele alternative fiind opţiunea multor pacienţi
care înţeleg că pot ajunge rezultatele voite.
Întoarceţi-vă la natură, aduceţi natura în casă, sorbiţi din elixirul plantelor! Nu numai timpul
înseamnă bani, ci şi sănătatea; iar banii nu-i poţi niciodată schimba în sănătate. (Aleksandr
Puşkin)
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Antrenarea gândirii: REZOLVARE DE ENIGME LOGICE
1. Cei cinci membri ai familiei Popescu (bunica, mama, tata, fiul şi fiica)- sunt născuţi în luni
diferite: februarie, martie, iulie, septembrie şi octombrie. Cei doi bărbaţi –Sandu şi Marin- şi cele
trei femei – Eva, Ioana, Mona – au preferinţe diferite pentru programele TV: ei preferă (nu
neapărat în această ordine) programele de ştiri, filmele, muzica, programele sportive şi cele
culturale.
Determinaţi, din informaţiile de mai jos, în ce lună e născut fiecare membru al familiei Popescu şi
ce preferinţe are pentru programele de televiziune.
-

Eva nu îşi sărbătoreşte ziua de naştere nici prima, nici ultima.

-

Cei cinci membri ai familiei sunt Sandu, bunica, persoana care preferă programele de
muzică şi cele două născute în septembrie şi octombrie.

2.

-

Persoana care preferă programele de ştiri îşi sărbătoreşte ziua de naştere după fiică.

-

Tatăl preferă programele de sport şi e născut în iulie.

-

Ziua de naştere a Ioanei este mai devreme decât cea a mamei sale.

-

Nici Eva şi nici fiica sa nu preferă programele muzicale.

După absolvire, Ion şi alţi trei absolvenţi ai facultăţii de drept au fost angajaţi la firme diferire,
în oraşe diferite. Înainte de a începe lucrul, fiecare jurist a plecat pentru o scurta vacanţă într-o
staţiune de pe litoral. Aflaţi la ce firmă a fost angajat fiecare absolvent, oraşul în care e
localizată acea firmă şi staţiunea de pe litoral în care şi-au petrecut vacanţa, corelând
următoarele informaţii:
-

Una din firme e din Pogoanele, iar numele unei firme este Vladimex.

-

Cei patru absolvenţi sunt Sonia, cel care lucrează pentru C.T.Tool., cel care a fost la Vama
veche şi cel angajat de o firmă din Pătârlagele.

-

Tudor ( care a fost în vacanţă la Mangalia) nu lucrează la o firmă din Râmnicu Sărat.

-

Nici cel care a fost angajat de Orthos S.R.L., nici cel care va lucra pentru Roca S.R.L., ( şi
care nu a fost în vacanţă la Vama Veche) nu au fost în vacanţă la Schitu.

-

Trei dintre jurişti sunt: cel care a fost în vacanță la Neptun, cel care va lucra pentru firma
din Râmnicu Sărat şi cel care va lucra pentru o firmă din Mizil( şi care nu a fost în vacanţă
la Vama Veche).
profesor Anișoara Andreea Bondar
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Iedera – acoperiş verde economic
Din ce este alcătuit un acoperiş verde?
Stratul de verdeaţă presupune existenţa unui strat foarte subţire de sol sau altfel de suport pe
care creşte iarba. Greutatea acestui strat poate varia de la 50kg/mp până la 200 – 500 kg/mp în
funcţie de grosimea stratului de sol.
În funcţie de plantele alese pentru acoperire, se diferenţiază două tipuri de acoperiş: de tip
extensiv şi intensiv.
Acoperişul de tip extensiv presupune un strat foarte subţire de sol pe care cresc plante
extreme de toleranţe ce nu implică o îngrijire specială sau nu necesită aproape deloc îngrijire.
O soluţie economică pentru început la noi în ora ar fi utilizarea de iederă pentru un acoperiş
verde pe verticală.

Iedera este o plantă cu tulpină şi ramificaţii lemnificate, subţiri şi lungi, care pot fi lăsate să
atârne sau, dimpotrivă, se dirijează pe diferite suporturi de care fie se fixează cu ajutorul rădăcinilor
adventive ce se formează pe tulpină, fie se palisează. Este originară din Europa, Africa de Nord şi
Japonia.
Hedera helix ( denumire populara: iedera) este o liană cu frunze persistente, rezistentă la
temperaturi scăzute, având creştere lentă. Hedera helix poate creşte până la 20 m lungime şi se poate
caţăra pe ziduri, garduri, pe trunchiurile copacilor sau pe diferiţi suporţi şi de asemenea poate fi
lasată să acopere solul. Rădăcinile iederei sunt aeriene, frunzele sunt persistente, planta are flori mici
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galbene grupate sub forma unei bile, iar fructele sunt mici bobiţe de culoare neagră. In general,
frunzele plantelor de iederă au forma unei palme - unele au 3 altele 5 lobi, dar cele care sunt în jurul
florilor sunt mai late în partea inferioara şi mai înguste la cea superioară. Prin maturizarea plantei,
lianele se lemnifică.
Deci o soluţie simplă pentru început ar fi folosirea acestui tip de acoperiş verde care este des
utilizat în alte ţări.
Iedera (Hedera sp.) este o planta care poate acoperi excelent un zid sau un perete. Atâta timp
cât este în locul potrivit şi este bine gospodarită prin tunderi la intervale regulate de timp, aceasta
planta veşnic verde, robustă ăi elastică va forma un bun fundal pentru cele mai multe aranjamente
florale şi nu numai. Ea poate să izoleze acea parte de zid şi dacă zidul respectiv este un perete de la o
casă are un rol important:
1. Energie economisită!
Iedera utilizată ca acoperiş verde poate economisi în multe feluri energia necesară unei
clădiri.
2. Climatizarea este mai bună.
3. Izolare şi protecţie împotriva vântului!
4. Creşterea duratei de viaţa a zidului.
5. Întârzierea precipitaţiilor!
Un important efect al acoperişurilor verzi este acela de a reţine o parte din cantitatea
precipitaţiilor atmosferice şi de a întârzia căderea acestora direct pe sol. Atunci când se înregistrează
o cantitate mare de precipitaţii într-un interval foarte scurt de timp, ne confruntăm cu o saturare a
substratului unui acoperiş verde, iar excesul de apă se va scurge. Chiar şi aşa, exista o oarecare
întârziere a căderii precipitaţiilor, astfel încât apa nu ajunge toată în sol în acelaşi timp provocând
inundaţii.
6. Efectul de seră!
Acest efect poate influenţa în mod direct temperatura în oraşe, astfel încât în spaţiul urban se
înregistrează temperaturi cu mult mai mari decât în zonele rurale. Cauza principală a situaţiei actuale
o constituie acumularea foarte mare de cantităţi de piatră, beton, asfalt din oraşe care absorb căldura
soarelui în timpul zilei şi o emana în timpul nopţii. La aceasta se adauga şi lipsa vegetaţiei, a
copacilor din marile oraşe. Aşa se face că în timpul nopţii temperatura creşte iar oamenii nu pot
dormi din cauza căldurii.
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Costurile determinate de folosirea aparatelor de aer condiţionat sunt în continuă creştere.
Au existat cazuri în care persoane în vârstă au murit din cauza temperaturilor foarte ridicate.
În acest context, acoperişul verde poate fi o alegere benefică întrucât oferă umbră, stopează
înmagazinarea de căldură în membrana acoperişului iar prin procesul de transpiraţie plantele emană
un aer umed care ajuta la îmbunătăţirea climatului local.
7. Izolare fonică!
Un alt pericol al zonelor urbane este zgomotul!
Am devenit atât de familiarizaţi cu ecoul constant al zgomotului din trafic încât abia dacă
sesizam dispariţia acestuia odată ce părăsim spaţiul urban şi ne îndreptăm către locuri mult mai
liniştite, la munte sau la ţară.
O suprafaţă netedă precum o pajişte sau un acoperiş verde tind să absoarbă zgomotele în loc
să le reflecte aşa cum fac alte materiale sau construcţii.
8. Radiaţiile electromagnetice!
Studiile efectutae de către profesorul german, Gernot Minke au demonstrat că acoperişurile
verzi pot reduce efectele radiaţiilor electromagnetice.
Cum construim acoperirea unui zid cu iederă ?
1. Pregătim o porţiune de pământ aproape de gard sau zid prin saparea solului pentru a
înlătura buruienile şi pietrele mari. Săpăm adânc pentru a desteleni solurile grele, apoi presarăm
gunoi de grajd bine descompus pentru a îmbunătăţi solul, acesta ajutând de asemenea la menţinerea
umidităţii. Greblăm la suprafaţa solului.
2. O singura planta va acoperi cu usurinţă un panou de zid de 1,8 metri patraţi, asa că va
trebui să calculăm de câte plante avem nevoie. Sapăm o groapă suficient de adâncă pentru a putea
cuprinde balotul de pământ scos din chiveciul cumpărat.
3.Indepărtăm ghiveciul de plastic şi poziţionăm balotul de pământ cu rădăcini în groapa
formată. Menşinem suprafaţa nivelului compostului adaugat la acelaşi nivel cu restul solului.
Presarăm pământ in jurul balotului de rădăcini. Compactaţi-l cu mâna sau uşor cu cizma pentru a
înlătura zonele cu aer rămase între bulgării de pământ.
4. Pentru a avea o arie căt mai mare a zidurilor casei acoperită cu iedera într-un timp cât mai
scurt, intindem şi împrăştiem tulpinile de-a lungul bazei zidurilor casei. Incercaţi să le împărţiţi în
mod egal pentru fiecare parte, întinzând fiecare tulpină direct pe sol astfel încât să fie în contact
direct cu acesta.
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Pentru a asigura fiecare tulpină să dezvolte rădăcini pe toată lungimea, confectionăm câteva
carlige cu buclă la capat cu care fixăm la intervale regulate tulpinile lipite de sol. Acestea vor susţine
tulpinile ferm şi vor preveni împrăştierea lor de către vânt.
5. Udăm bine planta-mamă pentru a se aşeza pământul în jurul rădăcinilor, apoi udăm
întreaga lungime pe care am plantat iedera pentru a uda solul ce acopera tulpinile îngropate. In
săptămânile următoare se repetă udarea în mod regulat.
Lăstarii nu vor creşte imediat aşa că va trebui să avem răbdare. Se vor forma lastari de la
fiecare inserţie a fiecarei frunze. Iedera este o planta care se caţără singura dar o putem ajuta prin
legarea lăstarilor cu clipuri de sărmă prinse cârlige dacă dorim sî-i dăm o formă.
In câţiva ani iedera va ajunge la vârful zidurilor. O putem mentineţine în forma dorită prin
tunderea lăstarilor rebeli. Aspersarea unui îngraăşământ natural va asigura o creştere sănătoasă şi
puternică
.

Prof. Buhu Narcisa Maria
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