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GEOGRAFI CELEBRI

Profesorul dr. Pierre
Michel Jeanrenaud, în cele
peste patru decenii cât a slujit
învăţământul şi ştiinţa geo-
logică la Universitatea Al. I.
Cuza din Iaşi, s-a dovedit un
excelent şi distins dascăl, un
valoros om de ştiinţă şi un
model de educator al perioadei
în care a trăit.

S - a n ă s c u t l a 8
noiembrie 1913, în Bucureşti, unde îşi petrece anii
copilăriei. Aici urmează şcoala primară şi liceul,
obţinând diplomă de bacalaureat în anul 1932. Ulterior
se înscrie la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii "Al. I.
Cuza" din Iaşi, pe care o absolvă în anul 1937, susţinând
licenţa în anul 1938. Fiind remarcat încă din timpul
studenţiei Pierre Michel Jeanrenaud a fost încadrat în
anul 1942 ca preparator la Catedra de Geologie
Paleontologie, catedră la care şi-a desfăşurat activitatea
didactică şi ştiinţifică până la pensionare, în anul 1985,
după care a lucrat ca profesor consultant până la
sfârşitul vieţii. Aici a parcurs toate treptele ierarhiei
didactice: asistent universitar în 1943, şef de lucrări în
1945, conferenţiar universitar în 1949, şi profesor
universitar titular din anul 1972.

Definiţia de „profesor” i se potrivea pe deplin
lui Pierre Jeanrenaud datorită clarităţii şi inteligenţei cu
care îşi ţinea cursurile de Geologie generală, Geologia
României sau de Vulcanologie şi a bunăvoinţei şi
amabilităţii cu care îi întâmpina pe toţi cei ce i se
adresau. A fost o personalitate dintre cele mai elevate,
distingându-se ca un adevărat magistru.

Din anul 1949 a îndeplinit funcţii de conducere,
fiind decan şi prodecan al facultăţii timp de peste 29 ani
şi de asemenea mulţi ani ca Şef de Catedră (Catedra de
Geologie -Mineralogie).

A obţinut titlul de doctor în Geologie cu teza
intitulată: "

", susţinută în 1971, la Universitatea din Iaşi, sub
conducerea unuia dintre marii paleontologi ai ţării,
acad. Nicolae Macarovici. În cei 42 de ani de carieră
didactică activă a predat studenţilor diferite discipline
ca: Stratigrafie, Paleontologie, Mineralogie și
Geologie, Geologie generală, Geologie structurală,
Geologia Cuaternarului, Geotectonică şi Vulcanologie.

Prelegerile ţinute au constituit un exemplu
pentru studenţi şi au rămas un model pentru discipolii pe
care i-a pregătit şi cu care a asigurat prestigiul şcolii
geologice ieşene. Remarcabile rezultate a obţinut şi în
activitatea de cercetare ştiinţifică, concretizată în circa

30 de lucrări publicate, la care se adaugă comunicări,
rapoarte geologice, conferinţe, etc.

Lucrările ştiinţifice elaborate de prof. dr.
Pierre Jeanrenaud au fost axate pe două direc�ii: - studii
stratigrafice și paleontologice asupra depozitelor
neogene din România, acestea constituind majoritatea
şi studii geologice şi geochimice asupra unor depozite
mezozoice şi neozoice din Carpaţii Orientali, în
vederea valorificării unor substanţe minerale utile
(calcare, dolomite, cărbuni, nisipuri şi gresii). În
lucrările referitoare la depozitele neogene din
Platforma Moldovenească şi Platforma Bârladului,
profesorul Pierre Jeanrenaud s-a preocupat în special
de depozitele sarma�iene și meo�iene, urmând
decriptarea cât mai corectă şi completă a geologiei
Moldovei Centrale şi completarea datelor existente în
literatura geologică de până atunci, privitoare la
această regiune. În această direcţie, cea mai valoroasă
şi originală lucrare este teza de doctorat în care
stabileşte, pentru prima dată în geologia Moldovei
Centrale, şapte unităţi litologice pentru depozitul
Basarabian, iar pentru Meoţian separă două unităţi
litologice. Având ca premiză cartările de teren şi
cercetările de laborator prof. dr. Pierre Jeanrenaud
întocmeşte două hărţi geologice pentru Moldova
Centrală, care împreună cu textul au fost folosite de
Comitetul Geologic la întocmirea hărţii geologice a
României, scara 1:200.000, foaia Iaşi. O altă lucrare
remarcabilă este: "

, comunicată în
1988, în care autorul, pe baza cercetărilor de teren şi a
datelor din literatura geologică, scoate în evidenţă o
serie de erori ştiinţifice care s-au făcut într-o anumită
etapă, privind cercetările depozitelor miocene şi
pliocene din Moldova, regiunea dintre Siret şi Prut.

Astfel la 25 aprilie 1990 a primit din partea
Societăţii geologice a României Diploma de membru
de onoare "p

". A lăsat în urmă o
bogată colecţie de congerii, lucrări știin�ifice de o
excep�ională claritate și imaginea unui deosebit dascăl
şi om de ştiinţă venerat de toţi cei ce i-au fost studenţi şi
ulterior colaboratori.

Profesorul Pierre Jeanrenaud a făcut parte
dintr-o serie de societăţi ştiinţifice de biologie,
geografie şi geologie, iar pentru activitatea ştiinţifică
depusă a primit diferite distinc�ii și medalii.

Profesorul universitar dr. Pierre Jeanrenaud a
trecut în lumea umbrelor la 23 august 1996, la vârsta de
83 de ani şi a fost înmormântat la cimitirul Eternitatea
din Iaşi.

Geologia Moldovei Centrale dintre Siret şi
Prut

Erori în cercetările geologice din
Moldova Centrală dintre Siret şi Prut"

entru contribuţia adusă la progresul
ştiinţelor geologice în România
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PIERRE MICHEL JEANRENAUD 3 96 GEOLOG RENUMIT AL
UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI

(191 -19 ) -
" "

Prof. , Colegiul Tehnic "Petru Poni" RomanMihai Ignat
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În fiecare an concursurile şcolare la disciplina
geografie au adus elevi dornici de afirmare, cu o bună
pregătire de specialitate şi cu o motivaţie pe măsura
muncii lor. Şi în anul şcolar 2012-2013 la fazele preli-
minarii (olimpiada pe şcoală şi cea judeţeană) au
participat un număr mare de elevi iubitori de geografie,
întrecerea lor fiind dovada unui fair-play deosebit,
apreciat mult atât de profesori, cât şi de concurenţi.

Răsplata muncii lor a fost clasificarea
judeţului Neamţ pe locul IV în ţară la Olimpiada
Na�ională de Geografie, care s-a desfășurat la Tg. Jiu,
jude�ul Gorj, în perioada 31.03.2013 - 07.04.2013.

Performan�a lor s-a concretizat în obţinerea
unor locuri fruntaşe, după cum urmează:

-la clasa a XI-a: premiul I, elevul
Colegiul Naţional „Petru Rareş”,

îndrumat de d-l profesor IacobAlexandru;
-la clasa a VIII-a: premiul al II-lea, eleva

Vasiliu Andreea, Şcoala Generală nr.5, îndrumată de
d-na profesoară Letos Cristina;

-la clasa a X-a: menţiune, eleva
Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”,

îndrumată de d-na profesoară Tofan Elisabeta;
-la clasa a IX-a: menţiune specială SGR,

elevul , Colegiul Naţional „Petru
Rareş”, îndrumat de d-l profesorAtudosiei Mihai;

- la clasa a XII-a: menţiune specială SGR,
eleva , Colegiul Naţional
„Calistrat Hogaş”, îndrumată de d-na profesoară
Magdalina Simona.

Elevii Cornea Matei-Ștefan și Balaban

Cristina-Ioana au participat și la examenul de baraj
pentru etapa interna�ională; s-au clasat pe locul 11,
respectiv 22.

Pentru a ne conecta la pulsul concursului,
prezentăm în paginile urm câteva dintre trăirile
şi impresiile elevilor participanţi la Olimpiada
Naţională de la Tg. Jiu.

Elevul Matei Cornea, Colegiul Naţional
„Petru Rareş”Piatra Neamţ:

Cornea
Matei-Ștefan,

Balaban
Cristina-Ioana,

Covasan Victor

Socea Alice-Laura

ătoare

Fondatorul Jocurilor
Olimpice moderne, Pierre de
Coubertin, susţinea că „important
nu e să câştigi, ci să participi”,
mentalitate pe care am încercat şi
eu să o adopt în timpul călătoriei
spre Tîrgu Jiu. Pe hârtie, cea mai
grea încercare şi cea cu pondera
cea mai mare în clasamentul final o
reprezenta proba teoretică,
programată la câteva ore după
festivitatea de deschidere.

Ca orice participant care se respectă, în ultimele
ceasuri dinaintea examenului, am adoptat strategia
„îngrăşării porcului în Ajun“. Mi-ar fi greu să spun dacă
aceasta a avut vreun efect, însă am ieşit din sala de
concurs puţin întristat, gândindu-mă, la momentul
respectiv, că aş fi putut scrie mai bine. Nu simţeam
dezamăgire deoarece eram conştient că am încercat să
cuprind într-o teză de câteva pagini cât mai mult din
cunoştinţele mele geografice.

După o noapte lungă, am adăugat în program
excursia pe teren, prilej ce mi-a ridicat mai multe
întrebări decât răspunsuri. Am utilizat restul zilei
încercând să desluşesc capcanele pregătite pentru proba
practică, iar seara am petrecut-o la cinema. Vizibil obosit
şi oarecum confuz în privinţa unor aspecte ale ieşirii pe
teren, eram convins că pornesc cu şansa a doua.
Deznodământul, fie el şi previzibil, a fost unul mai bun
decât cel pe care mi-l închipuiam, simţindu-mă mulţumit
la ieşirea din sala de concurs.

Primele rezultate mi-au oferit poate cea mai
mare surpriză pe care am trăit-o la vreun concurs.
Clasamentul probei teoretice mă avea plasat în vârful
listei. Şi totuşi, mă aflam abia la jumătatea poveştii. Eram
conştient că păstrarea locului fruntaş va fi o încercare
extrem de dificilă, dar mă simţeam deja împlinit.

Vie îmi rămâne în minte amintirea ultimilor ore
dinaintea afişării rezultatelor probei practice. În clipa în
care am privit lista finală, am îngenunchiat şi am
mulţumit Domnului pentru tot ce mi s-a oferit să trăiesc.
Dacă pentru bucuria anterioară am avut termeni, pentru
aceasta nu am cuvinte cu care să o descriu. Obţinusem la
limită un premiu I la care, cu o lună în urmă, nici nu aş fi
îndrăznit să visez.

Tind să cred că toată această experienţă mi-a
schimbat mai mult sau mai puţin unele dintre percepţiile
personale. Am învăţat că nu poţi mereu să pierzi, nici să
câştigi, că fiinţa umană este făcută să cadă şi să se ridice.
Am avut alături oameni care merită întreaga mea
apreciere, printre care domnul profesor Alexandru Iacob,
cel care m-a împins mereu de la spate şi m-a încurajat să
sper.

(Continuare în pag. 3)
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PERFORMAN�EI ȘCOLARE PRIN REZULTATE DE EXCEP�IE

Mihai Atudosiei Colegiul onalProf. , Naţi „Petru Rare ”Piatra-Neamţş
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Balaban Cristina-Ioana, Colegiul Naţional
„Calistrat Hogaş” Piatra-Neamţ

Vasiliu Andreea, Școala Gimnazială Nr. 5
Piatra-Neamţ

Coloana infinită a ambiţiei
Cine ar fi crezut vreodată că poţi face înconjurul

lumii doar prin scris?
Târgu-Jiu. Aparent un oraş uitat în inima Olteniei,

casă de suflet a marelui sculptor Constantin Brâncuşi a
devenit epicentrul geografic al tinerilor exploratori din

România, prin desfăşurarea a celei
de-a treizeci şi treia ediţie a
Olimpiadei Naţionale de Geografie.

În mugurii sfioşi ai primăverii,
218 elevi din toate judeţele ţării,
împreună cu călăuzele lor, au
aşteptat să înflorească atât fizic cât
şi spiritual, prin inefabilul lor spirit
de observaţie şi cunoaştere
profundă a lumii în care trăim.

„Săptămâna altfel” avea să
devină cu totul şi cu totul deosebită
pentru noi.Cazaţi în cea mai înaltă

clădire din regiune, Hotelul Gorj, de 47 metri, aceasta a
prefigurat, mai mult sau mai puţin probabil, ţinta noastră
spre a devenit cât mai buni, spre a ne depăşi limitele. Fapte
care au fost foarte evidente pentru cei şase olimpici ai lotului
din Neamţ, format din Andreea Vasiliu de la Şcoala
Gimnazială nr.5 Piatra Neam�, Victor Covasan și Matei
Cornea de la Colegiul Na�ional „Petru Rareş” , Dumitru
Chele, Cristina Balaban şi Alice Socea de la Colegiul
Naţional „Calistrat Hogaş” , însoţiţi de doamna profesor
Cristina Letos de la Şcoala Gimnazială nr. 5 Piatra Neam�.
Unii cu experienţa anilor anteriori, alţii debutanţi în
concurs, am avut cu toţii parte de o experienţă la care
probabil că nu ne-am fi aşteptat să se desfăşoare atât de
bine.

Deşi presaţi de iminenta probă scrisă de pe ironica
dată de 1 aprilie, am participat la desfăşurarea festivităţii de
deschidere la cinematograful ”Sergiu Nicolaescu”, unde
am primit meritatele urări de succes din partea
organizatorilor, alături de câteva momente artistice,
muzical-folclorice, specifice Olteniei.

În acea după-amiază, în cadrul Colegiului
Naţional „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu, încărcaţi de
emoţii, am susţinut proba cea mai importantă, cea teoretică
în care ne-am etalat cum am putut mai bine pasiunea şi
confruntarea cu propriile puteri. Subiectele nu au fost
dificile, însă au fost cerinţe complexe care ne-au solicitat
atenţia şi capacitatea de sinteză.

A doua zi a însemnat pentru noi ceva care ne
deosebeşte cel mai clar de celelalte olimpiade: proba
parctică pe teren, în cadrul căreia, fiind separaţi pe clase,
am străbătut trasee diferite pe teritoriul judeţului Gorj,
făcând observaţii asupra unor puncte de interes geografic.

Înarmaţi cu carnete, pixuri, aparete foto şi alte
ustensile, am încercat să fim cât mai atenţi la toate detaliile
din jurul nostru şi să compensăm lipsa explicaţiilor cu
cunoştinţe aplicate şi creativitate, fără de care, proba
practică scrisă din ziua următoare ar fi fost un eşec. Din
fericire, subiectele nu au fost dificile.

În aşteptarea rezultatelor, am avut plăcerea să

călătorim în partea nord-estică a judeţului, anume o
excursie la Mănăstirea Polovragi şi Peştera Muierii, unde
am fost întâmpinaţi cu ospitalitate de către localnici, fiind
serviţi cu mămăliguţă şi cu un dans folcloric de excepţie.
Cadrul natural ne-a încântat privirile, fapt care ne-a incitat
la cât mai multe fotografii.

Rezultatele finale. Emoţii. Dezamăgire sau
bucurie? Clar, a doua variantă. Matei a obţinut locul I la
clasa a XI-a, iar Andreea locul II la clasa a VIII-a!
Îmbrăţişări, telefoane... iar ceilalţi ne-am încadrat foarte
bine în prima jumătatea a fiecărei clase, ceea ce însemna
menţiuni speciale. În următoarea zi, eu şi Matei am
participat la proba de baraj în vederea calificării la etapa
internaţională, unde am susţinut o probă orală şi una scrisă
în limba engleză, la care ne-am descurcat foarte bine, cu
mult peste aşteptări! Deşi nu ne-am calificat mai departe, a
fost o experienţă care pe mine, cel puţin, m-a maturizat mult
şi m-a împins ca la anul să dau tot ce pot!

În cadrul festivităţii de premiere, ne-am bucurat de
toţi laurii, cu buchete de flori, multe diplome şi aplauze! Tot
atunci am aflat cu o imensă surprindere că lotul nostru a
ieşit pe locul IV pe ţară, cel mai bun rezultat de până acum!

În drumul lung cu trenul, am avut timp să
contemplez la tot ce s-a întâmplat cu mine în săptămâna
aceea, cât de emoţionată am fost, cât de neaşteptat de bune
au fost rezultatele, câţi prieteni noi mi-am făcut...dar cel mai
mult şi mai mult m-a desfătat o nouă dorinţă de a munci mai
mult, de a visa cât mai sus, căci doar visând poţi ajunge
departe...până atunci, putem face înconjurul lumii...prin
scris!

Olimpiada Naţională de Geografie a fost pentru
mine primul concurs şcolar de anvergură naţională care a
adus judeţului Neamţ locul al
doilea în topul celor 44 de
elevi olimpici naţionali la
nivelul clasei a VIII-a.

Experienţa în sine a
fost una care personal m-a
i m p r e s i o n a t ş i m - a
impulsionat înspre a participa
şi în anii care vor urma. Şi cum
nu lupt pentru a-i depăşi pe
alţii, ci pentru a ma depăşi pe
mine însămi, imi doresc ca
anul viitor să reuşesc şi mai
mult.

Pentru un elev iubitor de geografie, această
competiţie este mai întâi de toate o bucurie interioară, un vis
împlinit, simpla participare intrând deja în cartea personală
de recorduri. Pe lângă cunoştinţele pe care le acumulezi, ai
ocazia să-ţi cunoşti adversarii pe plan naţional, să întâlneşti
oameni noi, la fel sau poate chiar mai determinaţi decât tine,
dar mai ales rămâi în suflet cu o dorinţa arzătoare de a
cunoaşte, de a explora şi de a munci cu mai mult spor.

Cu acest prilej, îi sfătuiesc pe toţi cei pasionaţi şi
doritori de succes în domeniul geografiei sau nu numai, să
muncească şi să-şi atingă ţelurile pe care şi le propun pentru
că nu există ceva ce să merite mai mult efort.
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Simpozionul na�ional de ecologie ECOVIA�A
încheie șirul lung de activită�i cu caracter ecologic care
se desfășoară anual la Liceul Tehnologic Economic -
Administrativ, Piatra Neam�. Desfășurat sub deviza
”fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume...” tema
simpozionului a fost Ariile protejate din România,
pornind de la necesitatea elaborării unor noi
reglementări administrative de stat în măsură să facă
faţă noilor aspecte legate de protecţia mediului
înconjurător.

Prin Simpozionul ECOVIAŢA ne propunem
să promovăm Ariile protejate din România şi mai
presus de atât să subliniem vulnerabillitatea unor
elemente de biodiversitate de unde şi necesitatea
protejării şi conservării lor. Creşterea responsabilizării
faţă de ocrotirea mediului, prin educarea spiritului eco-
civic şi implicarea activă a întregii comunităţi, în
vederea formării unei atitudini pozitive fată de mediul
înconjurător, reprezintă scopul fundamental.

Activită�ile simpozionului au avut loc în data
de 7 iunie 2013, sub coordonarea prof. Anca Cituran,
iar partenerii proiectului au fost și în acest an
Inspectoratul Școlar Jude�ean Neam�, reprezentat de
doamna Inspector de specialitate prof. Camelia Nina
Sava, Agen�ia pentru protec�ia mediului Neam�,
reprezentata de doamnele Diana Brumaru și Monica
Isopescu și Biblioteca jude�eană G.T.Kirileanu
reprezentată în persoana doamnei Cristina Costachi.
Sponsorul oficial a fost S.C Kaufland. S.R.L.

La simpozion s-au înscris un număr de 50 de
lucrări, din diferite jude�e ale �ării, la cele 2 sec�iuni:
1.Secṭ ṭifice cadre didactice
2.Sec�iunea II - Elevi:

a.Eseu
b.Fotografie
c.Power Point
d.Film
Lucrările au fost jurizate de un juriu format din

câte un reprezentatnt al fiecărei instituţii partenere. S-
au acordat : trei premii I , trei premii II , trei premii III ,
trei menţiuni. Astfel la sec�iunea a II-a s-au acordat
următoarele premii:

Premiul I: IONI� R ZVAN ANDREI- clasa a II-a,
prof. indrumator BONTAȘ AURICA, Liceul
Comercial Spiru Haret Piatra-Neamt
Premiul III: LUPU MARIA, MARGHIT ȘTEFANA-
clasa a X-a J, prof. indrum tor TABLAN GABRIELA,
Liceul Tehnologic Economic-Administrativ Piatra-
Neam�.

iunea I - Comunicãri ştiin

A. ESEU
Ă Ă

ă

(Continuare în pag. 5)

SIMPOZIONUL NA�IONAL DE ECOLOGIE ECOVIA�A - EDI�IA A III-A“ ”
Prof. Anca Cituran,

Liceul Tehnologic Economic-Administrativ Piatra-Neam�
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B. FOTOGRAFIE

C. PREZENT

D. FILM

Premiul I: TUVICHI ANDREEA-MIRUNA-clasa a
I-a C, prof. indrumator POPA DUMITRITA, Școala
Gimnazial “Elena Cuza” Piatra-Neam�;
Premiul II: NISTOR IULIA-clasa a XI-a B, prof.
îndrum tor NISTOR MAGDA, Liceul Tehnologic
Economic-Administrativ Piatra-Neam�;
Premiul III: FLOREA RALUCA-clasa a X-a K, prof.
indrumator ENACHE CATALINA, Liceul
Tehnologic Economic-Administrativ Piatra-Neam�;
Mentiunea I: CHITIC ANDREEA-clasa a X-a E,
prof. îndrum tor TUVICHI LAURA, Liceul
Tehnologic Economic-Administrativ Piatra-Neam�;
Mentiunea II: CHIRILA ANDREEA, BREM
GEORGE-clasa a XI-a H, prof. indrum tor
AVADANEI GINA, Liceul Tehnologic Economic-
Administrativ Piatra-Neam�;
Mentiunea III: CONSTANTINALEXANDRU-prof.
indrum tor TEODORESCU MIHAELA, Colegiul
Tehnic “Mihai Bravu” București

Premiul I: NEVOE LUCIAN-prof. îndrum tor
ERHAN DUMITRINA, Liceul Teoretic “Mihail
Sadoveanu” Borca;
Premiul II: OPREA ANDRADA-clasa a XI-a C,
prof. indrum tor CITURAN ANCA, Liceul
Tehnologic Economic-Administrativ Piatra-Neam�;
Premiul III: MIHAI ROXANA, MOALE
ROBERTA-clasa a IX-a C, prof. îndrum tor
MUNTEANU VASILE, Liceul Tehnologic
Economic-Administrativ Piatra-Neam�
Mentiunea I: TURNA MARIA-DENISA-clasa a XI-
a B, prof. îndrum tor TUVICHI LAURA, Liceul
Tehnologic Economic-Administrativ Piatra-Neam�;
Mentiunea II: FRUNZ ANDREI-clasa a IX-a G,
prof. indrum tor DUMITREASA GABRIELA,
Liceul Tehnologic Economic-Administrativ Piatra-
Neam�;
Mentiunea III:ARSENEANGELA -prof. indrum tor
ATUDOSIEI MIHAI, Colegiul Na�ional “Petru
Rareș”Piatra-Neam�;

Premiul I: CALVIN M D LINA, MACSIM
C T LIN-clasa a IX-a E, prof. îndrum tor
CITURAN ANCA, Liceul Tehnologic Economic-
Administrativ Piatra-Neam�;
Premiul II: BAGHIU ALINA, BALACI ELENA-
clasa a IX-a F, prof. îndrum tor CITURAN ANCA,
Liceul Tehnologic Economic-Administrativ;
Premiul III: EȘANU DANIELA-clasa a X-a
profesional , prof. îndrum tor DOCHI�A ELENA,
Liceul tehnologic Economic-Administrativ Piatra-
Neam�.

Toţi profesorii, elevii participanţi, dar şi
profesorii coordonatori, au primit diplome de
participare.
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Majoritatea dintre noi suntem încântaţi de
călătorii. Ideea că vom pleca undeva departe să
cunoaştem oameni, să vedem peisaje sau muzee, să
fim expuşi la experienţe surprinzătoare, este una din
plăcerile vieţii.

Te şi visezi la picioarele turnului Eiffel, pe
crestele Alpilor sau pe o plajă din Hawaii şi, uneori,
acest lucru valorează cât o excursie. Pentru aceste
motive, printre altele, geografia este una dintre
disciplinele plăcute elevilor.

Realitatea este că în clasă, ca profesor, te
confrunţi cu următoarea situaţie: ai în faţă cca 30 de
elevi, nu toţi în cea mai bună formă şi cu care te
întâlneşti 50 de minute pe săptămână sau, cel mult, 100
de minute.

În plus, trebuie să parcurgi un număr mare de
teme prevăzute în curriculum, iar elevii să fie
competenţi pe multiple planuri. Ei trebuie să poată să
identifice, să recunoască, să explice, să... Pe deasupra,
e de dorit să stocheze în memorie denumiri şi valori,
care nu sunt puţine. Toate la concurenţă cu alte
discipline cu greutate, cel puţin într-un liceu teoretic
cum este cel în care lucrez. E ca şi cum ai încerca să pui
un litru de apă într-o lingură, iar în timpul ăsta cineva
îţi tot dă peste mână.

Îţi pui problema: cum să faci? Câte teme să le
dai pentru a te asigura că vor dobândi competenţele
cerute prin lege? Cât de mult din ceea ce se găseşte în
manual ar trebui să fie transferat în minţile copiilor?
Cum să drămuieşti preţioasele minute astfel încât
elevii să nu antipatizeze geografia, ba dimpotrivă?

Cum să concurezi cu matematica, fizica,
ştiinţele sociale sau biologia când foarte mulţi dintre
elevii acestui liceu vor urma o carieră inginerească,
juridică sau medicală? Încerc, de când mă ştiu în
învăţământ, să dau răspunsuri la întrebările astea.
Încerc să inovez pentru a creşte eficienţa acelor puţine
minute de care dispun. Reuşesc în totalitate? Categoric
nu.

Dar iată unde am ajuns cu inovaţia în materie
de susţinere a orelor de geografie, fără pretenţia că
ideile expuse în continuare sunt noutăţi absolute.

Mai întâi, am ajuns la concluzia că noi n-ar
trebui să facem ora pentru elevi (învăţarea centrată pe
elev), ci pentru viitorii adulţi care acum sunt elevi. Văd
în faţa mea viitorii factori de decizie, fie că vor fi
părinţi, consumatori (vor decide prin banii pe care îi
alocă într-o direcţie sau alta), sau chiar decidenţi de
nivel mai înalt (şefi, politicieni). De ei vor depinde
pensia şi siguranţa mea în viitor. Le spun şi elevilor
toate lucrurile astea, le dau exemple dintre foştii mei
elevi care au astăzi cariere reuşite, astfel încât să

înţeleagă că nu facem şcoală de dragul şcolii, ci că
ora noastră are un rost mai înalt. Încerc să-i ajut să
înţeleagă că un medic (sau avocat sau inginer etc.)
este mai bun, mai performant dacă are o minte bine
structurată, dacă este mai cult, nu doar dacă este un
bun profesionist.

În plus, în afara profesiei suntem oameni,
suntem prieteni, părinţi, iar a înţelege lumea în care
trăim ne va fi de folos pentru a lua decizii sănătoase
în toate aceste roluri.

Apoi, consider că activitatea de la ore
trebuie centrată pe gândirea critică şi creativitate, nu
pe stocare de informaţie. Michel de Montaigne a
spus-o concis: „Este de preferat un cap bine făcut, în
locul unuia bine umplut” Iar competenţele cadru
europene (comunicarea, competenţe privind ştiinţa,
învăţarea învăţării etc.) o afirmă în mod clar.

Oricum, tehnologia modernă omniprezentă
(telefoanele mobile conectate la internet, de
exemplu) şi explozia informaţională fac ridicolă
încercarea de a îndesa informaţii excesive în minţile
tinerilor, doar pentru că aşa mi s-a impus şi mie când
eram elev.

Mai concret: multe dintre orele de geografie
încep cu noutăţi prezentate de elevi. De preferinţă
noutăţi geografice, dar admit şi noutăţile de natură
ştiinţifică (descoperiri medicale, astronomice, din
fizică ş.a.). Elevul care are o ştire de acest fel o
prezintă liber (nu citită) în faţa clasei, în câteva fraze.
Dacă este cazul, răspunde la întrebările mele sau ale
colegilor şi, uneori, facem o microdezbatere pe tema
respectivă.

Ce câştigă de aici elevii? Competenţe legate
de documentarea şi sintetizarea informaţiei, de
comunicare, deprinderea de a vorbi în public, ceea ce
nu e puţin lucru şi, bineînţeles, află lucruri noi. În
fine, obţin puncte suplimentare (pe care le pot
adăuga la note, dacă doresc) sau chiar o notă
maximă, dacă noutatea a fost bogată în informaţii,
dacă a fost exclusiv una geografică şi dacă elevul a
făcut o legătură cu alte noţiuni studiate la această
disciplină.

Desigur, în prealabil instruiesc elevii despre
alegerea surselor de informaţie, redactarea noutăţii şi
modul de prezentare. În plus, le ofer o mână de ajutor
p r i n d o u ă b l o g u r i p e c a r e l e s c r i u
( , focalizat pe
tehnologie şi pentru
dezvoltarea intelectuală). Încerc să aloc cel mult 10
minute acestei prime păr�i a orei.

http://tehnoimpact.blogspot.com
http://intelect20.blogspot.com

(Continuare în pag. 7)Di
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GEOGRAFIA ÎNVĂ�ATĂ DE PLĂCERE

Colegiul onal
Prof. Alexandru Iacob,

Naţi „Petru Rare ”Piatra-Neamţş
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Apoi, la ceea ce cunoaştem sub numele de
evaluare, plec din nou de la competenţele cadru. Cer
elevilor să formuleze enunţuri cât mai eficiente legate
de tema de la ora anterioară. Insist ca enunţurile să
respecte regula celor „3C”: corect, coerent,
consistent. Rămânând la ideea propusă de primul
elev, le cer celorlalţi să amelioreze enunţul făcându-l
mai original, mai elegant, deci mai atractiv.

Elevii învaţă astfel să comunice eficient,
lucru de care vor avea nevoie ulterior, indiferent ce
carieră vor urma. Geografia devine aici un pretext de
şlefuire a competenţelor de comunicare. Evident, un
concept formulat de mai multe ori în moduri diferite
se întipăreşte în creier, dar pe de altă parte nu am
suficient timp să fac la fel cu toate noţiunile dintr-o
lec�ie. Nici nu-mi propun asta.

Pentru exemplificare iată un exemplu legat
de mişcarea de rotaţie a Pământului, la clasa a IX-a:
Primul elev spune: „Mişcarea de rotaţie se efectuează
în jurul axei.” De regulă, la un enunţ de acest tip
intervin spunând că enunţul este corect, dar că se
poate mai mult. Unii elevi încearcă să îmbogăţească
enunţul adăugând informaţie suplimentară:
„Mişcarea de rotaţie, pe care planeta noastră o
efectuează în jurul propriei axe, durează aproximativ
24 de ore şi se face de la vest la est”. Desigur, enunţul
poate cuprinde apoi şi alte caracteristici ale mişcării,
ori chiar şi consecinţele. Le atrag atenţia că deşi toate
enunţurile sunt corecte (iar dacă nu sunt corecte, fac
precizările necesare), atractivitatea este insuficientă,
deoarece auzim astfel de afirmaţii prea frecvent. Aici
este momentul în care trecem la un alt nivel al
construirii enunţurilor, fie schimbând topica, fie
folosind figuri de stil, fie prin alte tehnici. Un
exemplu oferit de unul dintre elevi: „Ai văzut că după
fiecare noapte urmează o nouă zi? Aceasta se
întâmplă din cauză că Pământul se roteşte în jurul axei
proprii, ceea ce face ca la fiecare 24 de ore să fie iarăşi
luminat de Soare pe aceeaşi emisferă.”

După alte 10-15 minute în care o mare parte
din elevii clasei participă la aceste exerciţii, urmează
o nouă temă. Pe tablă notez doar o schemă alcătuită
din litere şi numere (numită şi hartă mentală). Literele
sunt iniţialele termenilor principali ai temei
prezentate şi alcătuiesc o schemă bazată pe un set de
întrebări esenţiale:

CE? (Ce fenomen analizăm?);
DE CE/CUM? (Cum a luat naştere?);
UNDE (Unde are loc fenomenul discutat?

întrebarea geografică prin excelenţă);
CE-I CU ASTA? (Ce consecinţe are

fenomenul? - întrebare care justifică importanţa temei
pentru viitorii adulţi).

De ce doar iniţiala cuvântului apare pe
schemă? Un motiv ar fi că astfel stau mai puţin cu faţa
la tablă şi mai mult cu faţa către elevi. Apoi, deseori

notez întâi iniţiala pe schemă, apoi le cer elevilor să
deducă ce termen ar fi potrivit. Această metodă le
menţine atenţi şi, ca orice enigmă, îi atrage. Desigur,
elevii vor auzi apoi cuvintele în întregime şi în cadrul
unui enunţ, dar pe tablă rămân doar câteva litere
legate între ele prin linii sau săgeţi.

Dacă e cazul unor termeni noi sau cu ortografie
dificilă, atunci notez pe tablă cuvintele în întregime.
Elevii preferă să-şi noteze schema folosind cuvintele
notate în întregime lucru pe care îl recomand şi eu
deoarece la evaluarea caietului pe care o practic în
fiecare semestru vor răspunde la întrebări legate de
notiţele lor. Iată o imagine de la schema notată pe
tablă la aceeaşi lecţie despre mişcarea de rotaţie:

Notaţiile din schemă explicate pe scurt (în
paranteză, ceea ce se rosteşte):

La unele lecţii se pretează experimentele
imaginare, care dezvoltă capacitatea de vizualizare.
În cazul mişcărilor Pământului am apelat la
comparaţia cu mişcările titirezului, pe care elevii l-au
„rotit” pe masă, remarcând cele 3 mişcări efectuate.

De aici am făcut legătura cu mişcările
planetei. Nu sunt adeptul prea multor materiale
didactice intuitive la nivelul liceal, pe de o parte
fiindcă în manuale există suficient suport
informaţional, dar mai ales pentru că ele nu
stimulează capacitatea de vizualizare, ci dimpotrivă.

M.r. - mişcarea de rotaţie, care este şi titlul;
A - axa terestră („Mişcarea se efectuează în jurul
axei.”);
24 - 24 de ore;
VE - de la vest la est („Mişcarea durează circa 24 de
ore şi se efectuează de la vest la est”.);
C - consecinţe;
F.C. - forţa Coriolis;

- ţia acceleraţiei gravitaţionale („Valoarea
acceleraţiei gravitaţionale creşte spre poli.”);
Z/N - zi/noapte („alternanţa zi-noapte”);
F.O. - fusele orare.

(Continuare în pag.8)
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În continuare folosesc manualul pentru a face

aplicaţii. Nu textul mi se pare util în clasă, ci imaginile,
graficele sau hărţile care pot fi interpretate sau folosite
la problematizare. În primul rând le cer elevilor să
explice ce văd în imaginea analizată, apoi urmează
întrebări: de ce credeţi că lucrurile stau astfel?, cum
explicaţi?, ce valoare are…? Ș.a. Conversaţia euristică
se continuă până tragem nişte concluzii cărora le
facem loc în schema de pe tablă, tot sub forma
iniţialelor. La lecţia exemplificată mai sus, o aplicaţie
foarte utilă este calculul orei în diverse oraşe de pe glob
în funcţie de ora curentă a României.

O metodă de consolidare pe care o practic
frecvent este cea a testării rapide, adică o întrebare din
noul subiect discutat în clasă, la care elevii răspund pe
scurt pe caiete. Cerinţa poate fi ca elevii să formuleze
un enunţ (într-o singură frază) pornind de la o parte a
schemei, sau să găsească un răspuns care poate fi
dedus din schemă. O scurtă problemă de calcul
geografic sau o întrebare capcană pot fi alternative
eficiente de consolidare. De exemplu, la finalul lecţiei
despre structura sistemului solar, i-am întrebat câte
stele sunt în sistemul solar.Apoi am trecut printre elevi
şi am observat răspunsurile scrise pe caiete. Au fost şi
cazuri în care au răspuns (“o infinitate” sau
“miliarde”), ceea ce mi-a arătat că nu toţi au înţeles
noţiunea de stea sau că fac confuzii între sistemul solar
şi galaxie. Desigur, a urmat răspunsul corect şi am

explicat care este eroarea.Aceasta poate fi şi o ocazie
de notare a elevilor, de exemplu în cazul celor care
dau răspunsurile cele mai reuşite.

Teme pentru acasă? Practic ele nu există la
orele mele, deoarece aş supraîncărca elevii. Aud
deseori despre copii care se culcă după miezul nopţii
(şi vorbesc aici de elevi conştiincioşi, care nu-şi
pierd timpul stând pe internet sau în alt mod)
deoarece au teme voluminoase. La vârsta aceasta,
când au nevoie de 8-10 ore de somn, ar fi nesănătos
să-i mai încarc şi eu cu teme. În plus, am aflat că nici
în Finlanda, ţară cu un sistem de învăţământ foarte
lăudat, nu se face exces de teme pentru acasă. Cred
că dacă sunt eficient în clasă, câştigurile pentru elevi
sunt suficiente.

Uneori, propun teme opţionale, îndeosebi
elevilor care doresc performanţă, iar semestrial, în
special la clasele a X-a şi a XI-a, le cer elevilor să
realizeze un proiect.

Intenţionez să inovez în continuare pentru a
creşte eficienţa orelor de geografie. Desigur,
inovaţia presupune experimentare şi analiza a ceea
ce rezultă din experimente. În prezent încerc să fac
loc jocurilor cu temă geografică şi să ameliorez etapa
de consolidare de la finalul lecţiei.

Am convingerea că orice profesor poate
aduce contribuţii la eficientizarea orelor sale şi sper
să vă fi oferit câteva idei pe care să le aplicaţi la clasă.
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Nota redac�iei. Am vizitat cele două bloguri scrise de dl. prof. Alexandru Iacob și le recomandăm cu căldură
cititorilor revistei. Ve�i găsi numeroase noută�i din domeniul știin�ei și tehnologiei, resurse pentru orele de
geografie și multe alte lucruri interesante.

http://intelect20.blogspot.ro/ http://www.tehnoimpact.blogspot.ro/
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M numesc Andrada
Oprea și sunt una dintre
norocoșii elevi de liceu care
au avut șansa s participe la
sesiunea de comunic ri
știin�ifice ale elevilor din
clasele liceale. Pot spune c
participarea la acest concurs
mi-a adus doar bucurie, am
acumulat experien� , mi-am
testat limitele și abilit ile și

am avut numeroase satisfac�ii. Pentru acest lucru le
mul�umesc tuturor pentru sprijinul acordat, mai ales
doamnei profesoare de geografie Anca Cituran care mi-
a indrumat pașii în realizarea lucr rii mele cu tema

și
m-a sprijinit ori de câte ori am avut nevoie.

Acest concurs s-a desfașurat în doua faze : faza
jude�ean organizat la Roman și faza na�ional
organizata la Gala�i. Faza jude�ean a avut loc pe 23 mai
2013 la Colegiul Na�ional „Roman-Vod ”și a fost foarte
reușit

. Am vizitat liceul din Roman, orașul și am
legat noi prietenii.

La faza na�ional de la Gala�i m-am reîntalnit cu
câteva persoane cunoscute la Roman și am petrecut 5
zile minunate. Ne-am cazat la Colegiul de Industrie
Alimentar „Elena Doamna” iar în perioada petrecut
acolo am avut parte de surprize și de un tratament
special din partea gazdelor.

În prima zi, am ajuns in Gala�i, ne-am cazat și
ne-am familiarizat cu orașul. În a doua zi am depus
lucr rile, am participat la deschiderea festiv și am fost
în excursie la „Muzeul satului” din P durea
Gârboavelor.

A treia zi a fost la fel de special ca celelalte, a
fost ziua sus�inerii lucr rilor. Emo�iile au fost pe m sur
îns obiectivitatea și corectitudinea juriz rii mi-au dat
încredere în for�ele proprii iar la finalul sus�inerii m-am
sim�it mândr c am ajuns s particip la un concurs de o
așa anvergur , c am concurat cu cei mai buni și mai
ales c am reușit s îmi sus�in prezentarea la nivelul pe
care mi l-am propus.

În a patra zi am fost în excursie cu vaporul pe
Dun re iar seara ne-am distrat intr-un club din oraș.
Ultima zi a fost putin trist deoarece trebuia sa plec m
din Gala�i iar pentru mine acest oraș deja devenise un
loc special. Am participat la festivitatea de premiere și
cu gândul c m voi reîntoarce în oraș, împreun cu
toate amintirile adunate pe durata concursului mi-am
luat la revedere de la toata lumea și m-am întors acas .
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Analiza turistic a geomorfositului Cheile Bicazului
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SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIIN�IFICE ALE ELEVILOR DIN CLASELE
LICEALE - O ȘANSĂ DE AFIRMARE
Andrada Oprea, elevă la Gr. Șc. Economic-Administrativ Piatra-Neam�

Pe lâng toate cele prezentate deja, aceast
sesiune de comunic ri m-a ajutat s îmi aleg drumul
în via� , acum mai mult ca oricând îmi doresc, mai
ales dup plimbarea pe Dun re, s urmez cursurile
Academiei Navale și s profesez în acest domeniu.
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Istanbul, oraşul de pe două continente, este cu
siguranţă apanajul european al turcilor, iar pentru noi
europenii reprezintă “Poarta Orientului”. Pentru
geografia citită din cărţi şi discutată cu elevii în clasă,
Istanbul este puntea dintre două continente şi poarta
maritimă dintre Marea Neagră şi Marea Mediterană.
Deşi formularea este corectă, ea este incompletă şi
fadă intrucât nu surprinde nota distinctă care
personalizează acest oraş încărcat de istorie şi situat la
graniţa dintre două lumi aparent diferite.

N-aş fi putut simţi niciodată acest aer distinct,
nici descifra nota personală a Istanbulului dacă nu
aveam şansa unui contact nemijlocit prin vizita de
proiect în cadrul parteneriatului multilateral
Comenius “Inovare şi Performanţă prin TIC”.

Este al doilea proiect Comenius în decurs de 4
ani pentru Şcoala Gimnazială “Elena Cuza” în care
este şi şcoală coordonatoare, adăugând cu fiecare an,
plus valoare la experienţa europeană dar în egală
măsură în plan didactic şi organizaţional. Şcoala
parteneră din Turcia este situată în micul orăşel Tuzla
(în turcă însemnând “lac sărat”) care se află în partea
asiatică pe ţărmul Mării Marmara la cca. 100 km
distanţă de capitală. Este de fapt o zonă rezidenţială ca
multe alte oraşe mici şi liniştite din aria metropolitană
a Istanbulului.

Fără a avea un aer arogant, ochiul geografului
observă adesea mai multe lucruri decât în cazul unui
turist obişnuit iar mintea lui procesează aceste
informaţii în mod diferit realizând conexiuni multiple
atunci când explorează locuri noi. Vizitarea
Istanbulului şi câteva incursiuni în aria sa
metropolitană au revelat geografului complexitatea
acestei zone.

Grija pentru istorie întrece orice imaginaţie la
un popor relativ tânăr, conservarea şi restaurarea
vestigiilor şi monumentelor sunt adevărate priorităţi,
iar asta în acord cu peisajul urban de ansamblu încât nu
există dezacorduri de ordin arhitectural şi de
amenajare a teritoriului.

Vechiul se îmbină cu noul în mod atât de
plăcut şi armonios încât formează un întreg, păstrând
în acelaşi timp nota personală şi distinctă a unei vechi
capitale imperiale. Medievalul şi modernul coexistă
atât de echilibrat în acelaşi spaţiu geografic încât parcă
se pun în valoare reciproc.

Centrul istoric dominat de grandiosul Palat
Topkapî şi Hagia Sophia (Sfânta Sophia) este integrat
perfect în arhitectura înconjurătoare făcând corp
comun cu edificii mai noi precum Moscheea Albastră
sau Muzeul Sakip Sabanci (colecţie de caligrafie şi
pictură).

( ontinuare în p . 11)C ag

ISTANBUL - POARTA DINTRE DOU LUMIĂ
Prof. Dumitru Letos, Şcoala Gimnazială “Elena Cuza” Piatra-Neam�

Podul peste Bosfor

Palatul Topkapî
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Tot în zona centrului istoric se află un muzeu

foarte interesant, numit , fondată în
antichitate în timpul împăratului Iustinian I, pentru
aprovizionarea cu apă a palatului şi asigurarea
proviziilor de apă pentru oraşul Constantinopol.
Cisterna are o suprafaţă de 9800 mp şi o capacitate de
100 000 tone şi a fost utilizată şi după cucerirea
otomană din anul 1453 mai ales pentru udarea
grădinilor Palatului Topkapî.

Pentru ochiul avizat, Istanbul este el însuşi un
adevărat muzeu unde sunt integrate elemente de
cultură şi arhitectură diferite (greceşti şi turceşti),
religii diferite (islamică şi creştină), stiluri de viaţă
diferite (occidental şi oriental).

Istanbul nu este doar un un oraş istoric, este în
egală măsură un oraş modern, viu, cu o viaţă
economică foarte trepidantă. Spiritul comerciant al
turcilor se observă nu numai dacă vizitezi Grand
Bazar (unul dintre cele mai mari din lume) ci şi la orice
colţ de stradă, unde micul comerciant este dispus să
negocieze până te convinge să cumperi ceva.

La est de Bosfor, se deschide zona nouă a
metropolei cu activităţi industriale, reprezentanţe ale
unor companii şi bănci europene, mari antrepozite şi
cartiere rezindeţiale noi. Pe malurile Bosforului
prosperă comerţul şi activităţile legate de turismul
ocazional şi cel de croazieră. Întreg Istanbulul este un
uriaş furnicar cu o viaţă tumultoasă şi un ritm foarte
alert la fel ca în marile metropole europene.

Cu cei peste 11 milioane de locuitori şi
aproape 20 milioane cu întreaga arie metropolitană,
Istanbul este de departe centrul vieţii economice din
Turcia care concentrează aproape 25% din activitatea
economică şi implicit din PIB-ul naţional.

Un oraş cosmopolit din punct de vedere
cultural şi arhitectural, unde medivalul şi modernul
coexistă armonios, cu o economie prosperă bazată în
egală măsură pe comerţ, turism, activităţi industriale
şi servicii, Istanbul pe drept cuvânt poate fi numit
“Poarta Orientului” pentru europeni şi “Poarta
Occidentului” pentru asiatici.

Fn viitor.

Biserica Cisternă

�

Biserica Cisternă

Hagia Sophia (Sfânta Sophia)

Moscheea Albastră

Croazieră pe Bosfor

Croazieră pe Bosfor
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În perioada 16-21 aprilie 2014, o delega�ie a
Colegiului Na�ional de Informatică Piatra-Neam� a
participat la Conferin�a Interna�ională ”Scientia
Unescamus”, desfășurată la Moscova.

Participarea se datorează faptului că unitatea
de învă�ământ pietreană a fost acceptată încă din 2010
în programul ”Microsoft Partners in Learning”, o
ini�iativă a companiei americane care își propune
crearea unei relaţii de parteneriat cu profesori şi
instituţii educaţionale din diferite �ări, pentru a
contribui la succesul elevilor, prin incluziune digitală
şi practici de predare inovatoare.

”Scientia Unescamus”, eveniment educa-
�ional interna�ional aflat la a treia edi�ie, a fost găzduit
de Liceul 1517 din capitala Federa�iei Ruse, unitate de
învă�ământ pentru care CNI este școală-mentor în
cadrul parteneriatului cu Microsoft.

Elevii CNI au participat la sec�iunea
,

unde au făcut fa�ă cu brio unei competi�ii strânse, cu
participan�i din China, Bulgaria, Turcia, Estonia,
Letonia și bineîn�eles �ara gazd . Lucrarea ”Building
a better world”, care tratează problema discriminării,
prezentată de eleviiAntonio Șalaru și Florinela Rotaru
a ob�inut Premiul al II-lea iar lucrarea ”S.O.S. -
Water”, referitoare la gestionarea resurselor de apă,
prezentată de elevii Andra Costrachevici și Tudor
Ciurezu - Premiul al III-lea. Lucrările participante
sunt rodul unor activită�i colaborative desfășurate la
CNI, în cadrul unor proiecte Comenius.

Pe lângă concursul de proiecte s-a desfășurat
și un festival de film, ,
unde scurt-metrajul ”Change”, realizat de elevii Tudor
Ciurezu, Bogdan Ciurezu și Antonio Șalaru a fost
aplaudat la scenă deschisă.

Dincolo de participarea propriu-zisă la
conferin�ă, Moscova va rămâne în memoria noastră
prin locurile sale emblematice, unde istoria, arta și
cultura te plasează parcă în alte vremuri. Capitala
Federa�iei Ruse ne-a arătat o arhitectură interesantă, o
combina�ie de clădiri medievale în stil rusesc, edificii
masive din perioada comunistă și construc�ii noi de tip
occidental. Pia�a Roșie, Kremlinul, un ansamblu arhi-
tectonic impresionant, cupolele viu colorate ale
bisericii Sf. Vasile, Catedrala Hristos Mântuitorul, cea
mai mare din Rusia, bisericile vechi întâlnite la tot
pasul, zona pietonalăArbat, Teatrul Bolshoi, metroul,
ale cărui sta�ii sunt adevărate opere de artă, noul cartier
de afaceri Moscow-City, cu zgârie-nori care î�i taie
răsuflarea, sunt doar câteva repere din multitudinea de
amintiri plăcute cu care ne-am întors acasă. Un singur
regret: că timpul a fost prea scurt…

The
Contest of Scientific Research and Project Works

Cinema Festival of Children's

ă

PARTICIPARE NEM�EANĂ DE SUCCES LA CONFERIN�A
”SCIENTIA UNESCAMUS”, MOSCOVA

Prof. ,Octav Preisler Colegiul Na�ional de Informatică Piatra-Neam�

Fotografii: Octav Preisler



Revista de geografie 13

Ec
olo

gie

ECOLOGIE

PARCUL NAŢIONAL CEAHLĂU -
PREZENTARE GENERALĂ

Parcul Naţional Ceahlău este o arie naturală
protejată inclusă în categoria a II-a a IUCN "parc
naţional: arie protejată administrată în special pentru
protecţia ecosistemelor şi pentru recreere".

Obiectivele de management ale Parcului
Naţional Ceahlău sunt:
a)conservarea şi protecţia diversităţii biologice şi a
elementelor de peisaj;
b)promovarea activităţilor de turism şi recreere, în
concordanţă cu obiectivele de conservare;
c)interzicerea activităţilor antropice cu impact asupra
mediului, care nu sunt în interesul comunităţilor
umane din interiorul şi proximitatea ariei protejate şi
care nu folosesc tehnici tradiţionale ori tehnologii noi
cu impact redus asupra mediului;
d)susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi
monitorizarea mediului, care nu aduc prejudicii
elementelor protejate;
e)promovarea activităţilor educaţionale la nivelul
populaţiei locale, turiştilor şi publicului larg;
f)promovarea acţiunilor de reconstrucţie ecologică în
zonele în care echilibrul ecologic a fost afectat;
g)informarea publicului şi comunităţilor locale despre
avantajele economice, culturale şi spirituale ale
activităţilor de conservare din PNC.

Masivul Ceahlău este situat în întregime pe
teritoriul administrativ al judeţului Neamţ şi se
încadrează în grupa centrală a Carpaţilor Orientali
(Carpaţii Moldo-Transilvani) din cuprinsul zonei
flişulu cretacic. Centrul masivului se află în apropiere
de cabana Dochia. Este delimitat de văi adânci,
evoluate:
a)la nord, valea Bistricioarei îl desparte de munţii
cristalini ai Bistriţei ;
b)la est, lacul de acumulare Izvorul Muntelui,
amenajat pe valea Bistriţei, îl desparte pe o lungime de
35 km de Munţii Stânişoarei;
c)la sud, valea Bicazului separă Masivul Ceahlău de
Munţii Tarcăului;
d)la vest, limita urmăreşte valea Pinticului, trece prin
Curmătura Pinticului şi se îndreaptă spre sud, pe valea
Bistrei şi valea pârâului Bradului (Jidanului), până în
dreptul localităţii BicazuArdelean.

Conform grafului valorii turistice, masivul
Ceahlău este o unitate naturală de rang 3, beneficiind
de numeroase avantaje: bază materială turistică, fond
turistic biogeografic, fond morfoturistic, fond turistic
hidrogeografic.

Muntele Ceahlău şi Parcul Naţional Ceahlău

se află pe teritoriul administrativ al oraşului Bicaz şi a
trei comune: Ceahlău, Taşca şi Bicazu Ardelean.
Accesul către munte se poate face din 4 direcţii :

-din direcţia Piatra Neamţ şi Bacău prin Bicaz
pe DN 15, cu variantă din Bicaz pe DJ 155 F prin
Izvorul Muntelui spre staţiunea Durău. Accesul în

parc se face prin Izvorul Muntelui. Tot de la Bicaz pe
DN 15 pe malul stâng al lacului Izvorul Muntelui prin
Hangu - Poiana Largului la Grinţieş, apoi pe DJ 155 F,
prin Bistricioara şi Ceahlău, se ajunge la Durău.
Feroviar, se poate accesa zona prin gara Bicaz, care
este şi punctul terminus al căii ferate Bacău-Bicaz;

-dinspre Transilvania, pe DN 15 C, de la
Gheorgheni prin Lacu Roşu şi Cheile Bicazului până
în oraşul Bicaz cu legătură la DN 15 si DJ 155 F. O altă
posibilitate de acces este prin Bicazu Ardelean, pe DJ
127 A spre Telec şi în continuare pe drumul comunal
de-a lungul văii Bistra;

-din direcţia Vatra Dornei, pe DN 17 B, până
la Poiana Largului. De aici , pe DN 15 şi din Grinţieş
pe DJ 155 F până în staţiunea Durău;

-Din direcţia Târgu Neamţ pe DN 15 B prin
pasul Petru Vodă până la Poiana Largului; de acolo pe
DN 15 la Grinţieş şi în continuare, pe DJ 155 F, prin
Bistricioara şi Ceahlău până în staţiunea Durău.

În Parcul Naţional Ceahlău sunt incluse
următoarele arii protejate:

1.Rezervaţia ştiinţifică Ocolaşul Mare;
2.Rezervaţia ştiinţifică Poliţa cu Crini;
3.Monumentul naturii Cascada Duruitoarea;
4.Monumentul naturiiAvenul Mare;
5.Rezervaţia naturală cu profil botanic Toaca;
6.Rezervaţia naturală cu profil botanic

Gardul Stănilelor.

Scopul şi obiectivele

Localizare şi acces

Ariile naturale protejate incluse în Parcul
Naţional Ceahlău

(Continuare în pagina 14)

ECOTURISMUL - MODEL DE VALORIFICARE DURABILĂ
A RESURSELOR TURISTICE ÎN PARCUL NAŢIONAL CEAHLĂU

Cornel Duculescu, Şcoala Gimnazială Nr.1 Bicazu Ardelean

Fig.1. Schi�a căilor de acces în Parcul Na�ional Ceahlău
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PREMISE ALE DEZVOLTĂRII
ECOTURISMULUI ÎN P.N. CEAHLĂU

Peisajul din Parcul Naţional Ceahlău este
rezultatul interacţiunii factorilor naturali şi antropici.
În ansamblu, imaginea mult cunoscută şi popularizată
a Ceahlăului este aceea de masiv izolat între munţii din
jur, bine delimitat de reţeaua hidrografică încon-
jurătoare şi de lacul de acumulare Izvorul Muntelui, cu
platoul înalt marginit de abrupturi bine conturate şi
uşor boltit în partea sa centrală deasupra căreia se
ridică stânci izolate. Axul central înalt corespunzător
unui sinclinal suspendat, este dezvoltat pe roci
conglomeratice cretacice în alternanţă cu forma�iuni
grezoase de aceeaşi vârstă, fiind sprijinit de culmi mai
joase, prelungi şi împădurite ce se desprind de sub
trena de grohotişuri ca niste contraforturi situate la
baza abrupturilor.

cele mai variate şi
interesante din masiv sunt concentrate în arealul
Parcului Naţional, în special în zona înaltă a platoului
şi abrupturilor limitrofe. Ele constituie cele mai
puternice argumente pentru practicarea ecoturismului
şi pot fi grupate astfel:

: Turnul lui Butu şiAna, Piatra Sură,
Pietrele lui Baciu, Detunatele, Piatra Ciobanului.
- Panaghia, Stânca Dochiei,
Piatra cuApă, Turnul Sihastrului,Acele Caprei.

: Coloana Dorică,
Clăile lui Miron, Căciula Dorobanţului, Vulturul lui
Traian, Santinelele, Piatra Lăcrimată, Faraonul,
Călugării şi Cetăţuia.

: Gardul Stănilelor,
abrupturile Ocolaşului Mare şi Ocolaşului Mic,
abrupturile din Fundul Ghedeonului şi Prăpăstiile
Stănilelor.

, cu posibilităţi de belvedere:
Ocolaşul Mare, Toaca.

: Duruitoarea, cheile şi cascada Bistrei
Mari.

: Brâna Ocolaşului Mare, Poliţa cu Ariniş,
Brâna Ocolaşului Mic.

: Jgheabul Mare, Jgheabul cu
Hotaru, Jgheabul cu Turnu, Jgheabul Ghedeonului,
JgheabulArmenilor, Jgheabul Oilor, Jgheabul Lupilor,
Jgheabul lui Vodă, Jgheabul Panaghia, Jgheabul
Nicanului ş.a..
p sau cu “crini” cum sunt denumite de

localnici: Poliţa cu Crini, poliţa Piatra cuApă.
: Grota lui Savu, Peştera din Ocolaş,

Avenul de Sus.
La cele menţionate se mai adaugă numeroase

alte formaţiuni stâncoase cu forme bizare, mai puţin
cunoscute de turişti cum ar fi Gemenii, Broasca,
Furculiţa, Măriuca, Pisica, sau altele care au primit de
la localnici denumiri sugestive: Gura Plânsă, Piatra

Miresei, La Palărie, Piatra Viperei, Peretele
Berbecului, elemente de atracţie deosebite, care
întregesc valoarea peisagistică a muntelui.

Abrupturile şi microrelieful din cadrul
versanţilor de un pitoresc deosebit, reprezintă în cea
mai mare parte rezultanta activităţii periglaciare din
Pleistocen, dar şi din prezent. În lungul profilului
longitudinal al pâraielor cu obârşia în Ceahlău apar
numeroase ruperi de pantă (pe Izvorul Muntelui,
Bistra Mare şi Bistra Mica, pârâul Rupturi)
determinate de prezenţa orizonturilor litologice cu
rezistenţă mai mare la eroziune. Cel mai
reprezentativ exemplu în acest sens îl constituie
cascada Duruitoarea.

Prin retragerea abrupturilor, la baza lor s-a
format o „trenă” aproape continuă de grohotişuri ce
coboară până la altitudini de 1200 m. Spre exemplu,
sub abruptul nordic apar blocuri conglomeratice
ale căror dimensiuni ajung la 6 7 m lungime, 3 4
m lăţime şi grosimi de 3 m, fixate şi mascate de
vegetaţia forestieră.

pentru Parcul
Naţional Ceahlău sunt: pădurile naturale care,
alături de suprafeţele de pajişti, păşuni şi fâneţe
alcătuiesc un mozaic de ecosisteme dintre cele mai
diverse. Aspectul natural al zonei este dat de
existenţa unor suprafeţe mari de pădure apropiate
de tipul natural fundamental, de abundenţa
regenerării naturale şi de marea diversitate de
specii care trăiesc în armonie. Pădurile aluviale de

şi , pădurile
dacice de fag ( ), pădurile acidofile
de din regiunea montană, pădurile de

şi/sau din regiunea
montană se află într-o stare bună de conservare,
fiind bine gospodărite până în prezent.

Masivul Ceahlău se remarcă şi prin bogăţia
şi varietatea faunei pe care o deţine, asupra căreia,
de-a lungul timpului, a acţionat factorul antropic
prin: vânătoarea necontrolată, turism, modificarea
structurii ecosistemelor Fauna, reprezentată prin
toate grupările faunistice, dă împreună cu vegetaţia,
măreţia biogeografică a acestui munte.

Dintre , sunt declarate
monumente ale naturii: femela cocoşului de munte,
( , capra neagră (

, râsul ( . Lupul ( ),
liliecii (

,
ursul ( , izvoraşul cu burta galbenă
(B ), tritonul cu creastă (

), tritonul carpatic (T )
sunt specii de interes comunitar. Ciocănitoarea cu
trei degete ( ) şi capra neagră
( ) sunt relicte glaciare.

Patrimoniul turistic natural

Peisajele naturale

s :

Habitatele reprezentative

.

elementele faunistice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

grupuri de stânci

tânci izolate şi turnuri

stânci cu forme deosebite, ciudate

abrupturile marginale

vârfuri dominante

cascade şi chei

brâne

jgheaburi şi hornuri

oliţele cu larice

peşteri şi avene

Alnusglutinosa Fraxinus excelsior
Symphyto Fagion

Picea abies
Larix decidua Pinus cembra

Tetrao urogalus) Rupicapra
rupicapra) Lynx lynx) Canis lupus

Myotis bechsteini, Myotis myotis,
Rhinolophus hippoşideros, Epteşicus nilssonii)

Ursus arctos)
ombina variegata Triturus

cristatus riturus montandoni

Picoides tridactylus
Rupicapra rupicapra

î )(Continuare n pag. 15
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Patrimoniul turistic antropic
Zona Ceahlăului deţine un bogat patrimoniu

antropic: frumoase tradiţii şi obiceiuri populare ale
locuitorilor din zonă, numeroase obiective social
culturale şi istorice, consecinţă a unei vechi locuiri a
zonei încă din paleolitic, evidenţiate de numeroase
descoperiri arheologice din perimetrul muntelui
(Grinţieş-Lutărie, Curmătura La Scaune). La acestea
se adaugă zestrea spirituală de excepţie a muntelui,
unică în întregul spaţiu carpatic, generatoarea multor
mituri şi legende legate de fiecare stâncă, de fiecare
poiană sau grotă. Bogăţia simbolistică a Ceahlăului îşi
are rădăcini în aşa zisul ,,filon afectiv'', fiind consi-
derat muntele sfânt al dacilor, poate chiar Kogaion-
onul marelui preot al lui Zamolxis, singurul munte cu
hram bisericesc (6August - Schimbarea la Faţă).

Cele trei cabane importante din
masiv (Izvorul Muntelui 797m, Fântânele 1220m şi
Dochia 1750m) sunt completate de o serie de
amenajări turistice. La cele trei porţi de intrare în aria
naturală protejată (Durău, Izvorul Muntelui şi punctul
de confluenţă dintre Bistra Mare şi Bistra Mică),
personalul din administraţia PNC acordă în
permanenţă servicii de informare şi îndrumare
vizitatorilor. La punctul de informare de la confluenţa
Bistrelor, în lunile noiembrie decembrie 2012 a fost
amenajată o construcţie din lemn cu terasă şi două
spaţii interioare destinate informării turiştilor privind
traseele, starea lor, durata de parcurgere şi regulile de
vizitare ce trebuie respectate în interiorul ariei naturale
protejate. Pentru camparea turiştilor, în zona înaltă,
lângă cabana Dochia, este amenajat un teren de
campare pentru corturi, folosit cu precădere vara. Alte
amenajări destinate consilierii turistice sunt trei
infochioşcuri amplasate la Poiana Largului, Bicazu
Ardelean și satul Neagra, comuna Taşca în puncte de
tranzit importante, pentru informarea prin sistem
touche screen asupra calităţii biodiversităţii din PNC.

În Parcul Naţional Ceahlău se poate practica
cu succes tipul de ecoturism staţionar (de sejur), care
presupune o durată de staţionare în munte sau la
obiectivele turistice din vecinătatea sa de la 3 zile până
la 7-21 zile şi care include:
- Este o formă de turism
pentru odihnă şi agrement şi chiar pentru tratarea unor
afecţiuni. În acest scop, condiţiile microclimatice din
staţiunea Durău şi împrejurimile muntelui oferă un
bioclimat tonic, stimulant, caracterizat printr-o
presiune atmosferică mai coborâtă, aer curat, lipsit de
agenţi alergeni, cu un conţinut ridicat de ozon. Se
recomandă pentru odihnă, tratarea nevrozelor
astenice, a stărilor de debilitate, de surmenaj fizic şi
intelectual, de anemii secundare.

Se practică pe perioada

vacanţelor şcolare, dar şi în timpul anului şcolar
prin proiecte şi parteneriate încheiate între DAPNC
şi unităţile şcolare ale comunităţilor din zonă.
- Există posibilitatea
practicării sporturilor de iarnă, urmare a existenţei
pârtiei de schi din Poiana Cailor, de pe raza staţiunii
Durău, amenajată la sfârşitul anului 2012.

În ultima perioadă de
timp mediul rural, dar în special staţiunea Durău a
devenit un centru atractiv pentru mediul de afaceri,
existând posibilitatea organizării de seminarii,
simpozioane, ş. a., în locaţii dotate cu săli de
conferinţe şi aparatură IT, precum hotelurile
,,Bistriţa'', ,,Bradul'', ,,Cascada'' sau diferite
pensiuni din zonă.

Ecoturismul itinerant reprezintă cea mai
practicată formă de turism montan şi cuprinde:
- . Pe teritoriul Muntelui
Ceahlău deplasarea turiştilor se face pe 7 trasee
care converg la Cabana Dochia situată pe platoul
înalt, în zona subalpină, asigurându-se deplasarea
în siguranţă. Toate traseele sunt amenajate şi
marcate corespunzător, iar turiştii beneficiază în
caz de nevoie de ajutorul Serviciului Salvamont,
care deţine puncte de lucru la Durău, Izvorul
Muntelui şi Cabana Dochia. Cele şapte trasee au ca
punct de plecare staţiunea Durău(2), Izvorul
Muntelui(3), satul Neagra(1) şi comuna Bicazu
Ardelean(1), după cum urmează:
1.Staţiunea Durău - Cabana Fântânele - Piatra Lată
de Fântânele - Panaghia - pe sub Vârful Toaca -
Cabana Dochia.
2.Staţiunea Durău - Poiana Viezuri - Cascada
Duruitoarea - Piciorul Şchiop - Cabana Dochia.
3.Cabana Izvorul Muntelui - Curmătura Lutu Roşu
- Detunatele - Cabana Dochia.
4.Cabana Izvorul Muntelui - Stânca Dochiei -
Jgheabul cu Hotar - Cabana Dochia.
5..Cabana Izvorul Muntelui - Poiana Maicilor -
Clăile lui Miron - Cabana Dochia.
6.Satul Neagra - Piciorul Negrei - Poiana Văratec -
Ocolaşul Mic - Cabana Dochia.
7. Comuna BicazuArdelean - Confluenţa Bistrelor
- Curmătura La Scaune - Jgheabul lui Vodă - Piatra
Lăcrimată - Cabana Dochia.

Există şi trasee de legătură, care
intersectează pe cele şapte principale, de exemplu:
Poiana Viezuri Cabana Fântânele; Poiana
Stănilelor Poiana Văratec.
- . Constă în pele
rinajele credincioşilor la lăcaşurile de cult,
participarea la marile sărbători religioase, la
hramurile mânăstirilor şi bisericilor, sau pentru
cunoaşterea unor obiective de interes cultural
(muzee, case memoriale, monumente).

Infrastuctura de vizitare a Parcului
Naţional Ceahlău.

Ecoturismul staţionar şi itinerant

Ecoturismul climateric.

-Ecoturismul şcolar.

Ecoturismul sportiv.

- Ecoturismul de afaceri.

Drumeţia montană

Ecoturismul cultural - religios -

(Continuare n pag. 1î 7)

ECOLOGIE
Ec

ol
og

ie



Revista de geografie 17

Ec
olo

gie

COLOGIEE

-

-

-

Educaţie şi conştientizare privind impor-
tanţa protecţiei naturii

Concluzii

Educaţia şi conştientizarea în domeniul
protecţiei naturii constituie o prioritate a
ecoturismului practicat în PNC şi vizează :
- Asigurarea infrastructurii IT de către DAPNC, a
bazei materiale de date şi arhivei cu hărţi referitoare la
habitatele naturale, floră şi faună, a planurilor, etc.
- Realizarea de campanii de informare/educare cu
privire la importanţa zonei Parcului Naţional Ceahlău,
în parteneriat cu ONG-uri locale şi de pe raza judeţului
şi promovarea unui turism civilizat.
- Editarea şi distribuirea de materiale şi publicaţii,
realizarea de spoturi publicitare, montarea de panouri
educative şi cu conţinut informativ specific, marcarea
traseelor turistice din zonă.
- Antrenarea membrilor comunităţii în rezolvarea
unor probleme privind dezvoltarea ecoturismului în
PNC, prin participări directe (activităţi de amenajare,
igienizare a traseelor) sau indirecte.

Un rol deosebit de important îl are educaţia
ecologică în rândul elevilor. Se ştie că elevii sunt
foarte receptivi la problemele legate de protejarea
naturii. În acelaşi timp ei reprezintă o categorie de
populaţie foarte activă constituind un procent mare de
vizitatori ai Parcul Naţional Ceahlău.

Conştientizarea asupra importanţei conser-
vării naturii în context general şi la nivel de Parc
Naţional va asigura desfăşurarea unui ecoturism
civilizat în aria protejată. În acelaşi timp elevii vor
deveni purtători de mesaj în teritoriu şi la generaţiile
mai vârstnice, uneori mai puţin receptive la
importanţa unor astfel de probleme. Se pot da exemple
de bună practică în ultimii şase ani, pe tărâmul
educaţiei şi conştientizării tinerei generaţii din
comunităţile adiacente Masivului Ceahlău, astfel:
Taberele ,,Ranger Junior'' din cadrul proiectului

,,Life Natura 2000'', care au antrenat zeci de elevi de
gimnaziu din şcolile limitrofe Ceahlăului, în luna
august a anilor 2007 şi 2008, la Cabana Dochia.

Activităţile din cadrul proiectului ,,Educaţie
sănătoasă pentru un mediu sănătos'' finanţat din
Fondul pentru Mediu şi derulat pe parcursul anului
2010 de către şcoala din Bicazu Ardelean în
parteneriat cu DAPNC, incluzând între alte activităţi,
două serii de tabere organizate la Cabana Dochia.
Proiectul de mai mare anvergură intitulat ,,Educaţie

pentru mediu, educaţie pentru sănătate'', finanţat de
asemenea din Fondul pentru Mediu, derulat pe
parcursul anilor 2011 şi 2012 tot de către şcoala din
Bicazu Ardelean, antrenând în activităţi şi elevi de la
alte şase unităţi şcolare din aria montană Ceahlău
Lacul Izvorul Muntelui (Taşca, Bicaz-liceu, Hangu,
Poiana Teiului, Grinţieş şi Ceahlău), de asemenea cu
tabere organizate în staţiunea Durău.

Ecoturismul tinde să se afirme ca o versiune
durabilă în PNC şi împrejurimi, incluzând în acelaşi
timp şi elemente ale turismului rural şi cultural.
Ecoturismul practicat aici este destinat în special
vizitatorilor organizaţi în grupuri mici. Evoluţia
ascendentă a numărului de vizitatori în ultima
perioadă (34 451 în anul 2012) demonstrează faptul că
ecoturismul devine o nişă de piaţă în cadrul Parcului
Naţional Ceahlău.

”Educa�ie pentru mediu, educa�ie pentru sănătate”, 2011

Tabăra Ranger Junior, Cabana Dochia, 2008

”Educa�ie sănătoasă pentru un mediu sănătos”, 2010
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Ieşim din Piatra pe Calea Romanului şi la
doar câţiva kilometri intrăm în comuna Girov. Aici
vechiul sat Turtureşti, numit iniţial Cocostârca, îşi
avea vatra pe coastele dealului pe care se află azi
bisericuţa de lemn, întreaga zonă aflându-se sub
oblăduirea Mănăstirii Bisericani. Legenda spune că
în salcâmii ce înconjoară lăcaşul cântau tot timpul
două turturele. De aici, cred bătrânii, s-ar trage
numele de azi al satului. Astăzi, vatra veche mai
păstrează doar câteva case şi biserica de lemn, satul
nou formându-se aproape de şoseaua ce duce spre
oraş. Cândva, biserica nu era izolată, pentru că pe
lângă ea trecea drumul istoric pe care mergea Ştefan
cel Mare de la Curtea Domnească din Piatra Neamţ
spre Iaşi (prin Tupilaţi şi Hanu Ancuţei), pentru că pe
atunci drumul spre Roman nu exista. În zonă,
amintirea voievodului este încă vie. La Turtureşti
există încă ruinele unui pod despre care se spune că ar
fi fost construit din porunca lui Ştefan cel Mare.

a
fost construită în 1768 pe locul unei vechi bisericuţe
de schit existentă încă din 1632, apoi refăcută în 1825
prin contribuţia locuitorilor din Turtureşti. Lăcaşul a

fost ridicat din bârne de stejar, pe o temelie de piatră
de râu. Bârnele de stejar compun pereţii doar până la
jumătate, cealaltă jumătate fiind din scândură, pe
schelet de lemn. Are plan cruciform, cu elemente

laterale pentagonale şi clopotniţa deasupra naosului,
în axul longitudinal al construcţiei. În interior se
păstrează icoanele şi catapeteasma cu care biserica a
fost împodobită la 1930.

Mergem în continuare la Gura Văii, unde
aproape de capătul satului, sus pe un dâmb mai înalt,
se ridică bisericuţa de lemn

construită în 1817 de obştea
satului, Gura Văii fiind sat răzeşesc. În registrele
parohiei se păstrează însemnarea conform căreia

sfinţirea lăcaşului a fost făcută de însuşi Veniamin
Costachi, mitropolitul de atunci al Moldovei.
Lăcaşul este construit din bârne de stejar suprapuse,
încheiate la colţuri „în cheotori“ şi aşezate pe o
temelie de piatră de râu. . Lăcaşul este alcătuit din
altar, naos, pronaos şi pridvorul adăugat mai târziu.
Peretele despărţitor este marcat de doi stâlpi care
sprijină trei arcade frumos sculptate. În interior se
păstrează vechile strane, precum şi catapeteasma
originală, datată la 1822, conform unei inscripţii de
pe icoanele împărăteşti. După spusele bătrânilor,
aceasta ar fi fost pictată la Mănăstirea Horaiţa.

Ne îndreptăm apoi spre centrul comunei
Girov de unde virăm la stânga, pe drumul ce desparte
Girovul de localitatea Verşeşti, iar la doar câteva sute
de metri, pe vechea moşie a Conţeştilor (denumirea
vine fie de la românii ardeleni strămutaţi aici, fie de la
boierii Cantacuzino care au avut aici moşie), se află o
bisericuţă de lemn încadrată în lista monumentelor
istorice din judeţul Neamţ şi care poartă hramurile

şi „ “. Un lăcaş despre
care cele mai multe lucruri s-au transmis de la o
generaţie la alta, fără să fi fost consemnate în scris.

Centrul de Informare Turistică „Gh.
Iacomi” din cadrul Bibliotecii Judeţene „G. T.
Kirileanu” Neamţ vă propune tde aceas ă dată
Traseul nr. 5 Piatra-Neam� - comuna Girov

(biserici vechi) - comuna Ștefan cel Mare

(Stânca Șerbești, biserici vechi, Casa

Cantacuzino) - Mănăstirea Războieni -

HanulAncu�ei.

:

Biserica "Adormirea Maicii Domnului"

"Tăierea capului Sf.

Ioan Botezătorul"

„Sf. Nicolae“ Sf. Pantelimon

în p . 19(Continuare ag )

ITINERARII TURISTICE...
Prof. Cristina Costachi, Coord. Centrul de Informare Turistică Piatra-Neamţ
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Din acest motiv, nici anul ctitoririi sale nu se

cunoaşte cu exactitate. Direcţia pentru Cultură, Culte
şi Patrimoniu a judeţului Neamţ consemnează anul
1828, însă detaliile de arhitectură şi vechimea

icoanelor plasează bisericuţa mult mai departe în
istorie. Conform dnei. Dr. Elena Florescu (Biserici
vechi de lemn din ţinutul Neamţului, 2013), a fost
construită în 1784 de ardelenii veniţi pe aceste
meleaguri din bârne de lemn, căptuşite la exterior cu
scândură. Este înconjurată de un zid de piatră, refăcut
în 1838 şi în ultimul deceniu, cu un portal
monumental. Iconostasul datează din sec. al XVIII-lea
sau începutul veacului următor şi a fost pictat de
Constantin Zugrav cu o deosebita expresivitate.

Excursia noastră continuă pe DJ 208G spre
comuna Ştefan cel Mare, iar în dreapta se vede

Acest monument al naturii este situat la 17
km NE de Piatra Neamţ, pe teritoriul comunei Ştefan
cel Mare și domină Depresiunea Cracăului cu
altitudinea sa de 512 m. A fost declarată arie protejată
din 1972 având o suprafa�ă de 5 ha.

Stânca seamănă din depărtare cu imaginea
unui om culcat, iar forma sa deosebită se datorează
poziţiei stratelor de roci (gresii, marne și
conglomerate sarma�iene) din care este alcătuită şi
durităţii lor mai mari, ceea ce a făcut să fie mai puţin

erodate decât rocile înconjurătoare. Pozi�ia gresiilor
dure până aproape de verticală constituie un aspect
neobișnuit pentru depozite tipice de platformă
tectonică unde depozitele sedimentare sunt, în mod
normal, aproape orizontale. Înclinarea mare se
datoreză mișcărilor tectonice din ultimele faze ale
orogenezei alpine și demonstreză subduc�ia plăcii
Moldovenești sub placa Europeană. Astfel că acest
monument geologic este considerat un punct cheie
pentru înţelegerea fenomenelor geologice din zonă şi,
de asemenea, un punct fosilifer conţinând resturi de
moluşte şi impresiuni de plante.

Tot aici, în fostul sat Șerbești, acum Ștefan cel
Mare, se află un alt obiectiv turistic demn de a fi
vizitat, situată pe un platou
care domină partea estică a satului, fiind înconjurată
de o incintă cuprinzătoare, împrejmuită cu puternice
ziduri de piatră.

A fost construită în 1636, fiind ctitorită de
domnitorul Vasile Lupu, după cum indică pisania. Ea
este un monument caracteristic pentru edificiile
religioase ale epocii, dar turlele cu acoperiș piriform
reprezintă un adaos care nu are nimic în comun cu
epoca lui Vasile Lupu. Biserica este în formă de navă
cu absidele laterale înglobate în zidărie şi marcate la
exterior prin rezalite dreptunghiulare. Soclul din
piatră este limitat de un brâu din cărămidă în dinţi de
fierăstrău,. Turnul-clopotniţă se află deasupra
pridvorului din colţul sud-vestic, iar la intrarea în
pronaos se mai păstrează portalul original cu muluri în
retragere succesivă îmbinate în arc frânt şi baze
prismatice bogat ornamentate.

Biserica deţine un potir de argint poleit cu aur
acoperit cu un decor dens, filigranat, cu inscripţia: Io
Cantacuzino vel Spatar, leat 1767, o Evanghelie în
limba rusă, tipărită la Moscova în 1818, cu o bogată
ferecătură de argint, cu icoane emailate, de o rară
frumuseţe, donată bisericii în anul 1852 de către
vorniculAlexandru Cantacuzin şi so�ia sa Elena.

Stânca
Şerbeşti .

Biserica Sf. Gheorghe

(Continuare în pag. 20)
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În imediata apropiere a bisericii Sf. Gheorghe,

spre sud-est, se află , conac
boieresc ale cărui începuturi se leagă de numele unuia
dintre primii Cantacuzini moldoveni, Iordache
Vistiernicul, care, fiind înrudit cu Vasile Lupu prin
Tudosca Doamna, vine la Şerbeşti cam prin 1630.
Deoarece biserica a fost zidită de cumnatul stăpânului
de la Şerbeşti în 1637, este de presupus că s-a construit
aici o reşedinţă boierească înainte de această dată,
probabil între anii 1630-1637. Reşedinţa cantacuzină
din secolul al XVII-lea era o construcţie fără etaj, cu
pereţi masivi de piatră şi cărămidă şi un sistem de
boltire tipic moldovenesc, alcătuit din mici cupole
sferice, sprijinite pe arce drepte sau oblice. Probabil că
în secolul XIX s-au executat cele mai ample lucrări de
restaurare şi "modernizare", când s-a ridicat şi etajul,
valorificându-se soliditatea substrucţiei şi a zidurilor
de la parter. În prezent, fosta reşedinţă cantacuzină de
la Şerbeşti, deosebită de celelalte construcţii
asemănătoare din Moldova prin intrarea sa protejată

de un imens glasvand de lemn traforat şi sticlă
multicoloră, găzduieşte o unitate de învăţământ
pentru copiii cu deficienţe fizice.

Următorul popas este la
din satul Cârligi, comuna Ştefan cel Mare,

ctitorie din 1660 a lui Iordache Cantacuzino.
Construită din piatră şi cărămidă în genul

acelor lăcaşuri de cult care la nevoie pot sluji şi ca
mijloc de apărare, biserica prezintă izbitoare
similitudini cu cea de la Palatul Cnejilor având planul
în formă de cruce şi turnul-clopotniţă alipit pe latura
de vest, asemenea bisericilor din secolul al XVII-lea.
Clopotniţa a fost construită în 1796 şi este situată
deasupra pridvorului acoperit cu o calotă sferica şi are
spre sud o deschidere crenelată ce trădează unele
caracteristici defensive ale construcţiei.

Nu mai avem decât puţini kilometri şi intrăm
pe poarta Aceasta este situată
în comuna Războieni, la 32 km de Piatra-Neamţ şi la
34 km de Târgu-Neamţ, fiind ctitorie din 1496 a lui
Ştefan cel Mare. Biserica mănăstirii este un adevărat

mausoleu feudal, singurul de acest gen din �ară,
construit special pentru a adăposti osemintele
ostașilor moldoveni căzu�i pentru �ară și credin�ă, în
lupta cu turcii de la ValeaAlba din 1476. Sub lespezile
de piatră ale edificiului, din naos până în altar pe o
lungime de 10 m, se află osemintele lor. Săpăturile
arheologice au dus la descoperirea unor gropi în care
se aflau osemintele oștenilor căzu�i, înhumate fără o
ordine anume. Deoarece craniile deceda�ilor nu au
fost descoperite, se presupune că ele au fost depuse
sub altar.

Mănăstirea Războieni a fost inclusă pe Lista
monumentelor istorice din jude�ul Neam� din anul
2004, fiind formată din patru obiective: B i s e r i c a
"Sf. Arhangheli", datând din sec. al XV-lea;
Turnul clopotni�ă construit în 1862; Stăre�ia - din sec.
XX; Chiliile - din sec. XIX-XX.

Biserica a func�ionat ca biserică parohială
până în anul 1734, când a fost înfiin�ată Mănăstirea
Războieni, cu obște de călugări. În anul 1803,
mitropolitul Veniamin Costachi a schimbat statutul
mănăstirii, transformând-o în mănăstire de maici.
După căderea regimului comunist, mănăstirea a fost
redeschisă în anul 1990.

Casa Cantacuzino

Biserica "Trei
Ierarhi"

Mănăstirii Războieni.

(Continuare în pag. 21)
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Monument istoric şi de arhitectură religioasă,

ce îmbină stilul gotic cu elementele moldovenești, a
fost construit în stil sobru din piatră în plan
dreptunghiular cu ziduri foarte groase, fără abside
laterale sau turle, asemănându-se cu bisericile
ștefaniene de la Piatra-Neam� și Borzești. Pere�ii
bisericii sunt sus�inu�i de două contraforturi așezate
oblic la punctul de încheiere a absidei cu pere�ii
naosului și de un picior de contrafort sub fereastra
altarului. Acoperișul bisericii este în patru ape, cu
pante repezi și streașină largă. Sub cornișă se află două
rânduri de ocni�e, două din rândul de sus corespunzând
uneia din rândul de jos. De-a lungul edificiului, se află
o decora�ie formată din cărămizi smăl�uite și discuri
policrome cu bumbi. În interior, biserica este împăr�ită
în cele trei încăperi tradi�ionale: pronaos, naos și altar.
Ușa de intrare în biserică se află pe latura sudică a
pronaosului. Deasupra este scrisă în slavonă, după
dorin�a lui Ștefan cel Mare, pisania care descrie marea
bătălie din 1476. Pronaosul este acoperit cu două calote
sferice, despăr�ite printr-un arc dublu. Între pronaos și
naos se află un perete despăr�itor; portalul de intrare are
un chenar dreptunghiular cu baghete încrucișate.

Şi iată că, în sfârşit, ne îndreptăm spre
aflat la intersec�ia drumurilor care duc spre

Piatra-Neam� și Roman A fost construit la începutul
secolului al XVIII-lea (anul 1718, după cum este
înscris pe placa amplasată la intrarea în han) şi oferea
loc de popas pentru negustorii ce călătoreau spre
Roman, spre Suceava sau spre Iași. Hanu Ancu�ei,
vestit han turistic situat pe E85, la o distan�ă de 27 km
de municipiul Roman, înspre Suceava a devenit
celebru prin plasarea aici a ac�iunii din volumul Hanu

Ancu�ei publicat în anul 1928 de marele scriitor român
Mihail Sadoveanu. A fost construit la începutul
secolului al XVIII-lea (anul 1718, după cum este
înscris pe placa amplasată la intrarea în han).

În anul 1819, vornicul Ștefan Catargiu a
ob�inut printr-un hrisov dreptul de a înfiin�a târguri și
iarmaroace, aici construindu-se un han nou, care va

servi și ca sta�ie de poștă. Lângă han, pe un teren plan
aflat lângă apa Moldovei, se desfășura iarmarocul de la
Tupila�i.

Într-un document din anul 1876, care
cuprindea un inventar al moșiei Tupila�i, era trecut și
"rateșu de la Ancu�a". Hanul era zidit pe temelie de
piatră, avea o lungime de 36, 20 metri și o lă�ime de
15,70 metri, iar zidurile sale de cărămidă erau de 70 cm
grosime. Clădirea avea două por�i din lemn de stejar,
una prin care intrau carele și alta prin care ieșeau.
Por�ile din stejar tare erau ferecate cu zăvoare duble și
drugi masivi de fier, iar ferestrele erau mici și zăbrelite.
Construc�ia avea o fa�adă simplă, cu arhitectură de
pilaștri, iar intrarea beneficia de o arcadă dublă,
încununată de un fronton clasic. Hanul dispunea de
patru odăi pentru musafiri, o odaie pentru crâșmari,
una pentru hangiu, două camere de odihnă și grajdul. În
partea din dreapta erau camerele de dormit pentru
călători, cu intrări separate, iar în stânga erau cârciuma,
birtul și locuin�a hangiului. Sub cârciumă se afla
intrarea în pivni�a boltită, construită din piatră de râu și
având lungime de 11 metri și lă�ime de 4 metri. Sala
comună sau birtul, cu mese lungi, era pentru mâncare,
taifas și adesea pentru chef cu lăutari. Imaginea hanului
este frumos surprinsă de către Mihail Sadoveanu:
“

"
HanulAncu�ei a fost preluat de Casa Rurală, în

contul unor datorii pe care le avea Nicolae Calimachi
Catargi şi apoi vândut în 1920. În forma sa originară,
Hanul Ancu�ei a existat până în anul 1943, când
proprietarii l-au demolat în cea mai mare parte pentru
că nu puteau plăti impozitele și nici nu avea
posibilitatea materială de a-l între�ine. Deși s-a propus
ca să fie preluat de Oficiul Na�ional de Turism pentru a-
l transforma în loc de popas pentru tineretul pornit în
drume�ie pe Valea Moldovei, din cauza războiului, nu
s-au găsit fondurile necesare. Astfel, o perioadă, în
locul hanului au existat doar niște ziduri în ruină și
pivni�a.

În perioada 1957-1960, autorită�ile au dispus
reconstruc�ia hanului după planurile existente la
Arhivele Statului din Iași. A fost demolat în întregime,
păstrându-se din vechiul han numai podeaua și beciul.
Pe locul vechiului han a fost ridicată o nouă
construc�ie, care respecta linia tradi�ională și de
arhitectură specifică secolului al XVIII-lea și care a
căpătat aceeași destina�ie de han, tocmai pentru
conservarea spiritului sadovenian moldovenesc.

A fost restaurat din nou în anul 1999 și,
amenajat cu tot specificul unui interior de epocă, Hanu
Ancu�ei se întipărește puternic în amintirea
vizitatorilor săi, cărora le oferă ospitalitate.

Hanu
Ancuţei

Trebuie să ști�i dumneavoastră că hanul acela al
Ancu�ei nu era han, era cetate. Avea niște ziduri groase
de ici până colo și niște por�i ferecate cum n-am mai
văzut de zilele mele. Pe lâng adăpost, hanul oferea
oamenilor și prilej de petrecere.

ă
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JOCURI DIDACTICE
Rezolvând careul de mai jos veţi descoperi pe verticalaA-B numele unei valoroase lucrări de geografie, publicată sub semnătura profesorilor Silviu Neguţ
şi Ion Nicolae (3 cuvinte), iar pe orizontală, completând spaţiile libere, veţi afla câteva dintre cele mai importante superlative geografice ce se regăsesc în
respectiva carte:

1.Situat în partea central sudică aAsiei, în sud vestul Chinei, podișul ……….. având o altitudine medie de
4785 m şi o suprafaţă de peste 2.000.000 km p , este considerat cel mai înalt podiş de pe Terra.
2.Situată în partea central - nordică a ţării şi în inima continentului asiatic (la marginea Podişului Gobi),
capitala Mongoliei ……………………(două cuvinte), este considerată capitala cu cea mai scăzută medie
anuală a temperaturii
3.Aflat pe continentul sud american, în înaltul podişAltiplano din partea centrală aAnzilor (LosAndes), la
graniţa dintre Peru şi Bolivia, lacul …………….. este considerat cel mai mare lac de altitudine (8290 km2 )
şi lacul navigabil aflat la cea mai mare altitudine (3812 m).
4.Amplasat pe insula Isla Grande din arhipelagul Ţara de Foc, pe malul Canalului Beagle, se află oraşul
………….. .. ,cel mai sudic oraş şi centru administrativ

. este oraşul cu temperatura medie anuală cea mai ridicată de pe Terra.
6.Situată în partea central estică ă de unul din
afluenţii râului Kamceatka şi cuprinde cel mai nou complex vulcanic apărut în epoca contemporană.
7.În nord estul S.U.A., statul Maryland, se află localitatea ………………….., unde, la 4 iulie 1956, s-a
înregistrat cea mai mare cantitate de precipitaţii căzută într-un minut şi anume 31 mm/min.
8.Situat în Alaska (S.U.A.) ……………… (două cuvinte) reprezintă punctul unde s-a înregistrat cea mai
mare cantitate de zăpadă la o singură ninsoare. Aici s-a produs o ninsoare bogată, prelungită între 26 31
decembrie 1955, când stratul de zăpadă adăugat a măsurat 4.455 mm.
9.Sanxia, în limba chineză înseamnă …………………(două cuvinte) şi reprezintă cea mai mare
hidrocentrală în construcţie din lume, situată pe cursul mijlociu al fluviului Chang Jiang, în apropierea
oraşuluiYichang din provincia Hubei şi care va avea în faza finală o putere instalată de 18.200 Mw.
10.Desfăşurată în lungul ţărmului Oceanului Pacific al insulei Honshũ, între orașele Tökyö şi Köbe, pe o
distanţă de cca 600 km ………………., reprezintă zona cea mai dezvoltată economic şi cea mai dens
populată a Japoniei.
11.Pe insula Funafute, din partea centrală a arhipelagului Ellice (Ellice Islands), de origine coraligenă, din
Pacificul Central se află ………………… capitala cea mai estică
12.În Noua Zeelandă, în zona cursului superior al râului Waikato din Insula Nordică, gheizerul
……………….. a fost cel mai mare dintre gheizerii cunoscuţi fiind activ doar cinci ani (1899 -1904) şi este
considerat gheizerul cu cea mai înaltă erup�ie (460 m) care s-a produs de-a lungul timpurilor .
13.Una dintre cele 211 insule ale arhipelagului grecesc al Cicladelor din Marea Egee, poartă numele de
……………., iar pe aceasta a avut loc cea mai puternică explozie vulcanică din Antichitate, de patru ori
mai puternică decât cea de pe insula "Krakatoa" ce a avut loc în jurul anilor 1550-1500 î.H. Se presupune că
dispariţia civilizaţiei minoice se datorează acestei catastrofe vulcanice.

14. Realizată la începutul secolului XX ……………., reprezintă cea mai lungă magistrală feroviară, de 9476 km, între Moscova -Vladivostok, dar şi cea mai rapidă
cale terestră care leagă Europa de Extremul Orient, ce a jucat şi joacă un rol important în dezvoltarea economico socială, în valorificarea potenţialului Siberiei.
15.Apele râuleţului Trűmmelbach din Podişul Elveţiei, aflat la nord de Fribourg, cad de pe un platou de la altitudinea de 300 m dând naştere unei cascade cu numele
de ………………………, ale cărei apă pulverizată pare că se volatilizează înainte de a atinge solul.
16.Din afaraAntarcticei, situat în sud estul Islandei pe insula vulcanică Oraefajökull se află gheţarul ………………………. cu o lungime de 142 km şi o grosime a
gheţii cuprinsă între 660 şi 1000 m.Acesta este considerat cel mai întins gheţar continental al Terrei.
17 Situat în vestul S.U.A., în munţii din sud vestul statului Colorado, în punctul …………………(două cuvinte), s-a înregistrat cea mai mare cantitate de zăpadă
căzută în 24 ore.Acunoscut în intervalul 14-15 aprilie 1921 o ninsoare extrem de bogată, reprezentând aproape doi metri de zăpadă (1870 mm).
18.Situată în sudul se află insula

………………..(două cuvinte), care este considerată cea mai izolată insulă locuită de pe suprafaţa terestră.
19. Unul din cele mai noi oraşe ale R.P. Chineze, fondat în anul 1955, apărut pe noua cale rutieră care leagă provincia Tsinghai (Qinghai) de regiunea autonomă Tibet
(Xizang), ………………… este situat la poalele nordice ale masivului muntos Tanggula Shan şi este considerat oraşul situat la cea mai mare altitudine de pe glob.
20. Construit la aproximativ 100 km nord vest de capitala Pakistanului, pe fluviul Indus, barajul ………………., finalizat în 1976, se impune prin dimensiunile sale
neobişnuite: lungime de 2700 m, înălţime de 143 m, având cel mai mare volum de apă dintre barajele hidroenergetice existente (121,7 mil. m3) pe glob.
21. Statul ……………….. ia fiinţă prin Tratatul de la Lateran, din 11 martie 1929, când statul italian recunoaşte proprietatea exclusivă şi jurisdic�ia suverană asupra
unui cartier din nord vestul Romei, pe dreapta fluviului "Tibru" (Tevere). Este cel mai mic stat din lume ca suprafaţă (44 ha), și ca număr de locuitori (850 loc).
22. şi 1965, lacul
………………. are o lungime de aproximativ 320 km, ocupând 3,5% din suprafaţa statului ghanez şi reprezintă cel mai extins lac de baraj antropic de pe glob.
23. Staţiunea de cercetare ştiinţifică Polului Sud magnetic, inaugurată la 16 decembrie
1958, …………………înregistrează temperaturi extrem de scăzute ale aerului, mult sub cele din nord estul continentului asiatic, considerat "polul frigului" de pe
planeta noastră, - fost omologată.
24. Situat în nord vestul Chinei, la 3270 km de Beijing, în zona de contact a Munţilor Tian Shan cu depresiunea deşertică Ţungaria, oraşul ………………. a fost una
din escalele obligatorii, pe celebrul "drum al mătăsii", considerat astăzi cel mai îndepărtat oraş faţă de Oceanul Planetar peste 2400 km în orice direcţie.
25. Situat la est de fluviul Obi, în nord vestul Siberiei (Rusia), în apropierea Cercului PolarArctic, acest uriaş câmp de gaze naturale cu numele de ………………a
fost descoperit în anul 1966, fiind cel mai mare câmp gazeifer de pe glob, cu rezerve de peste 8.000 md. m3 .
26. Oraşul ……………….. situat în laguna cu acelaşi nume din nord estul Italiei, separată de Marea Adriatică printr-un perisip (Lido) străpuns în trei locuri
("porţi"), este considerat oraşul situat pe cele mai multe insule 118, dar după alte surse peste 300.
27. Cel mai mare Parc Naţional din S.U.A. şi unul dintre cele mai mari din lume este ……………………, dar care este considerat cel mai vechi (înfiinţat în 1872), cu
cel mai complex Parc Naţional şi cu cel mai mare număr de gheizere (peste 300) de pe glob.
28. În partea răsăriteană a lanţului Munţilor Himalaya, pe teritoriul Chinei (în Tibet), se află valea …………………….(două cuvinte), care reprezintă un sector
transversal al văii marelui fluviu Brahmaputra cu izvoarele în Tibet, considerată cea mai adâncă vale 6009 m, de pe suprafaţa "planetei albastre".
29. Depresiune deşertică intramontană în sud vestul S.U.A., în inima imensului lan� al Munţilor Stâncoşi cu numele de ……………………(două cuvinte), în care a
fost înregistrată, cea mai ridicată temperatură pe termen lung
30. Insula ………………(două cuvinte), numită şi Tresure Islanda ("Insula comorii"), are o suprafaţă de 121 ha şi găzduieşte cel mai înalt tunel rutier, cu
deschiderea cea mai mare, cu lăţimea de 24 m, înălţimea de 18 m, lungimea 546m, un grandios complex de transport pod -tunel ce leagă San Francisco de Oakland.
31.Situat în Canada, în regiunea preeriilor la sud de Lacul Sclavilor, parcul na�ional cu numele de ……………(două cuvinte), adăpostește singura turmă de bizon
de pădure (Bison bison athabasce) existentă în prezent pe glob, dar reprezintă în acelaşi timp cel mai întins Parc Naţional continental.
32. Fondat la 20 septembrie 1839, în partea meridională a Insulei Nordice, pe malul golfului Port Nicholson, oraşul ………………………. este considerat capitala
situată la cea mai sudică latitudine
33. În Brazilia, se află în principala zonă locuită şi economică a ţării la 96 km nord vest de metropola Sao Paulo, un aeroport cu numele de
……………………………, considerat cel mai îndepărtat aeroport de oraşul pe care îl deserveşte, existent în lume.
34. În centrul insulei Kauai, din arhipelagul Hawai există muntele ………………….. cu altitudinea de 1520 m unde plouă 350 de zile dintr-un an, fiind astfel

considerat punctul de pe glob unde se înregistrează cel mai mare număr de zile ploioase anual, peste 11.450 mm.

ătra�i

de pe Terra, aflată la 179º29' long. E.

Oceanului Atlantic, proeminen�a vulcanică a dorsalei submarine medio atlantice,

Format pe fluviul Volta, în spatele barajului hidrocentralei Akosombo (7º30' lat. N, 0º15'long. E), construită de Ghana între anii 1961

unde s-a înregistrat 88,3º C, iar în iarna anului 1967 s-a înregistrat 94,5º C, valoare a temperaturii care însă nu a

: 48,9º C la umbră timp de 43 zile consecutiv (6 iulie 17 august 1917).

(-4,0ºC) din lume.

5.Situat în partea de nord vest a continentului Africa, în centrul statului Mali, în apropiere de Valea
Nigerului,

a Rusiei înAntarctica - 78º lat. S, 96º long. E, la 3505 m altitudine, în regiunea

a Terrei - 41º18' lat. S, 174º46' long. E.

de pe mapamond (54º56' lat. S şi 68º06' long. V).

…………
a Peninsulei Kamceatka,, valea ……………., este format

la 2120 km sud vest de insula Sf. Elena,

Prof. Constantin - Dan Ionescu , Şcoala Gimnazial Nr. 3, Piatra-Neamţă
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este
situat în Oceanul Atlantic, în apropierea ţărmului
Africii de Vest tropicale (la 550 km de ţărmul Africii),

între 14 48` - 17 12` lat. N şi 25 22` - 22 43` long. V,

cunoscut şi sub numele de „insulele de cenuşă”.

ARHIPELAGUL CAPUL VERDE

° ° ° °

Întocmit de prof. CONSTANTIN-DAN IONESCU
Şcoala Gimnazială Nr. 3, Piatra Neamţ

Arhipelagul Capul Verde, de origine
vulcanică, este format din 10 insule principale şi 15
insuliţe dispuse în formă de semilună, grupate în Ilhas
de Sotavento („insulele de sub vânt”). Cele mai mari
sunt , Santo An , ,

, Boa Vista, Maio, Fogo, Brava. Predominant
este relieful vulcanic, format din cratere, conuri şi
caldere vulcanice. Aceste insule muntoase şi
stâncoase, ating altitudinea maximă de 2976 m în Pico
de Fogo, din insula omonimă, unicul vulcan activ din
arhipelag, care fumegă continuu şi geologii spun că nu

este exclus ca în curând să se trezească la viaţă.
Clima este tropical oceanică, cu precipitaţii

atmosferice reduse (sub 300 mm/an), datorită
curentului rece al Canarelor. Se disting 2 anotimpuri:
unul ploios (iunie-octombrie) şi altul secetos
(octombrie-iunie). Temperatura medie anuală este de
24 grade C.

Apele sunt reprezentate prin câteva râuri
scurte cu debite extrem de mici. Vegetaţia este foarte
săracă în specii (acoperă doar 0,3% din suprafaţă),
predominând agavele şi aloele. Fauna este aproape
inexistentă cu excepţia unor specii de şopârle , care
populează majoritatea insulelor.

Populaţia este formată din: mulatri 71%,
negri 28%, europeni 1%. Natalitatea este 94,9 ‰,
mortalitatea 8,9‰, sporul natural 26‰, iar populaţia
urbană 33,2%.

Oraşele principale sunt: Nasso Senhora,
situat în craterul unui vulcan stins din insula Brava
(denumită şi „Paradisul Capului Verde”), Mindelo

Praia, capitala
arhipelagului cu o populaţie de 94.757 locuitori.
Oraşul, aşezat pe coasta de sud a insulei S

ăzi drepte, plantate cu arbori de vanilie şi crânguri

de flori. Toate casele sunt înconjurate cu grădini
întinse, în care indigenii cultivă porumb şi cartofi.

Insulele Capului Verde au fost nelocuite până
în anul 1454, când veneţianul Alvise Ca´da-Mosto ce
se întorcea din călătoria făcută de-a lungul coastei
vestice aAfricii, a descoperit două dintre aceste insule
şi le-a botezat „Insulele Capului Verde”.

Pinzon, Vasco da Gama, Cabral, Diego Diaz,
Elcano, Orellana şi alţi conchistadori, navigatori şi
piraţi au poposit în aceste insule în drumurile lor spre
Indii sau America. Toate vasele cu sclavi ale
portughezilor şi spaniolilor care plecau spre America
făceau escală aici şi mulţi negri de pe „corăbiile
morţii” reuşeau să fugă în munţii arhipelagului Capul
Verde, pentru a rămâne apoi definitiv acolo. Ei s-au
amestecat cu coloniştii şi au format populaţia
arhipelagului.

În 1951 sunt declarate „provincie de peste
mări a Portugaliei”, iar în 1975 devine independent
împreună cu Guineea Bissau, în cadrul aceluiaşi stat.
Se separă sub denumirea de Republica Capului Verde
din anul 1980.

Din punct de vedere economic Capul Verde
este unul din statele cu economia cea mai slab
dezvoltată. Singura resursă mai importantă este sarea,
exploatată prin evaporarea apei din mare. Agricultura
este axată pe cultura plantelor: batate, manioc, cartofi,
cafea, trestie de zahăr, banane şi porumbul (aliment de
bază pentru populaţie), care ocupă până la 80% din
terenurile cultivate. Se apreciază că turismul ar putea
constitui un factor de reveriment al economiei.
Principalul partener comercial al ţării este Portugalia.

Curiozitatea arhipelagului o formează un
„baobab” singuratic, pe coaja căruia este gravat
numele a doi navigatori şi anul 1400, dovadă că
insulele fuseseră vizitate mai înainte de a fi
„descoperite”. Se estimează că acest arbore are peste
5000 de ani.

São Tiago tão São Vicente São
Nicolau

,
situat în insula São Vicente,

ão Tiago, are
str

INSULE ȘI ARHIPELAGURI
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D i n t o t d e a u n a ,
cuvântul, ca logos şi
vehicul al comunicării a
fascinat oamenii şi i-a
îndemnat spre reflecţie
şi meditaţie asupra
sensurilor şi rădăcinilor
primordiale care stau
ascunse în învelişurile
literelor şi sunetelor. Cu
această fascinaţie şi
dorinţă tainică, au pornit
şi cei doi autori în acest
demers pe cât de dificil
pe atât de util.

Această carte reprezintă, în egală măsură, un
demers triplu, de concentrare a unor informaţii
explicative legate de o serie de denumiri geografice, de
dezvăluire a unor înţelesuri posibile conţinute în acele
denumiri şi de împlinire a unei pasiuni personale
pentru denumiri de locuri. Acest demers se înscrie atât
pe linia lucrărilor de toponimie, cu precursori precum:
Iorgu Iordan, 1963 şi Mircea Ciubotaru, 2001, dar şi pe
linia dicţionarelor şi enciclopediilor geografice cu
precursori precum: Ion Marin, Vasile Cojocaru, Mihai
Ielenicz, Anatol Eremia, din ale căror lucrări recente
putem cita: „ ”, 2005
(Mihai Ielenicz, George Erdeli, Ion Marin) şi
„ ”, 2008 (Anatol
Eremia, Rep. Moldova).

Demersul ştiinţific al autorilor relevă un efort
considerabil etapizat în timp, lucrarea de faţă „s-a
copt” treptat, după cum remarcă domnul profesor
Octavian Pastor, că preocupările din timpul facultăţii
concretizate în caiete de liste de toponime cu explicaţii
completate şi actualizate ulterior, au constituit baza
pentru lucrarea de licenţă într-o primă etapă, după
care, prin extinderi şi îmbogăţiri succesive s-au
constituit în materialul faptic pentru acest dicţionar.

Lucrarea este structurată după modelul unui
dicţionar prin gruparea termenilor şi denumirilor
geografice în ordine alfabetică, fiind considerată
modalitatea cea mai puţin pretenţioasă şi răspunzând
la un criteriu cât se poate de obiectiv.

Conţinutul lucrării nu este impresionant
numai prin vastitatea terminologiei abordate prin
referire la denumiri geografice de pe întreg globul, ci şi
prin modul exhaustiv de formulare a explicaţiilor,
implicând alături de geografie şi alte domenii precum:
istorie, religie, arheologie, lingvistică, etc., fiind în
ultimă instanţă o lucrare care depăşeşte marginile
disciplinei geografice.

Noutatea acestui studiu constă în modul de

abordare evidenţiind faptul că aproape fiecare
termen sau denumire geografică se bucură de un
tratament de excepţie, prin încercarea de revelare a
tuturor sensurilor şi încărcăturilor temporale şi
evolutive cu origini în cât mai multe limbi. Fiecare
cuvânt este văzut aprope ca o fiinţă vie care aşteaptă
să fie descoperită şi valorizată.

Această lucrare se adresează în egală
măsură elevilor pasionaţi de geografie şi nu numai
cât şi profesorilor de geografie şi chiar publicului
larg cu deschidere către sfera geografică şi cu
suficientă curiozitate pentru a afla şi pătrunde
sensurile ascunse ale denumirilor legate de locuri
împreună cu poveştile acelor locuri spuse într-o
formă sintetică, esenţializată.

Utilitatea acestei lucrări poate acoperi o
paletă foarte largă de
interes, servind cu
succes şcolarului de
gimnaziu şi liceu
a p l e c a t c ă t r e
geografie dornic să
înţeleagă prove-
nienţa şi sensul unor
denumiri geografice,
fiind un auxiliar
chiar profesorului de
geografie în expli-
c a r e a o r i g i n i i
d e n u m i r i l o r d e
locuri şi în corelarea
termenilor de specialitate, şi nu în ultimul rând,
drept adjuvant ghidului turistic sau turistului curios
să descopere locuri noi şi să înţeleagă etimologia
unor termeni şi denumiri legate de locurilor
vizitate.

,

Să iubeşti cuvântul în general, cu
multiplele lui sensuri, este un dar, să te apropii de
termenul geografic şi să-i extragi înţelesurile, este o
pasiune, să cauţi sute de cuvinte cu zecile lor de
nuanţe şi înţelesuri, este o muncă grea, dar probabil
niciuna nu este suficientă în ea însăşi pentru a
realiza o asemenea lucrare, ci mai degrabă trebuie
să uzezi de toate pentru o asemenea reuşită.

-

Dicţionar de termeni geografici

Dicţionar geografic universal

Lucrarea s-a bucurat de o dublă lansare,
una la Sibiu cu ocazia proaspetei ieşiri de sub
lumina tiparului, iar alta la Piatra-Neamţ, sub grija
domnului profesor Octavian Pastor, cu ocazia
cercului pedagogic la disciplina geografie
organizat în noiembrie 2013, în faţa unui număr
mare de colegi geografi.

Autor recenzie: Prof. Dr. Dumitru Letos,
Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” Piatra Neamţ
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Dicţionar de toponimie şi etimologie mondială
Autori: prof. Octavian Pastor şi prof. Constantin Dincă

Lansarea cărţii la Piatra-Neamţ



RECENZII
APARIŢII EDITORIALE NEMŢENE

Semnalam în revista noastră nr. 13 din anul 2013 apari�ia unui CD care
reprezenta oferta noastră educaţională pentru Geografia generală de la clasele
a V-a și a IX-a, op�ional intitulat „Hazarduri geografice″, despre fenomenele
naturale și antropice ale Terrei. După Simpozionul de Geografie din luna mai
de la Durău, am introdus pe CD-ul menţionat mai sus un nou capitol destinat
colegilor noştri învăţători de la clasele a IV-a, cu teme legate de cunoaşterea
orizontului local "Trasee turistice în Ceahlău". Deci, pentru anul şcolar 2013-
2014 vă propunem un nou CD pe care-l considerăm mult mai atractiv şi cu
informaţii mai numeroase.

Con�inutul acestui curriculum op�ional, se adresează elevilor de la
clasele a IV-a, a V-a și a IX-a care și-au propus să-și îmbogă�ească universul
cunoașterii.Acest op�ional face parte din aria curriculară ″Om și societate″.

Obiectivul principal al proiectării didactice legat de acest op�ional pe CD a fost, este și va fi satisfacerea
curiozită�ii elevilor despre fenomenele naturale atât de complexe și spectaculoase cât și însușirea unor
cunoștin�e despre hazardurile antropogene și naturale, dar și dezvoltarea capacită�ilor, deprinderilor,
aptitudinilor și valorilor necesare în via�a de zi cu zi. În primul capitol prezentarea este în două variante: una în
care slide-urile se desfăşoară automat şi alta unde slide-urile apar la click. În al doilea capitol sunt prezentate în
PowerPoint toate traseele turistice din masivul Ceahlău însoţite de numeroase informaţii şi imagini. Acest
capitol poate fi folositor celor care au opţionalul legat de orizontul local.

Considerăm că acest opţional cu îmbunătăţirile pe care le-am realizat şi numeroasele imagini sugestive
folosite vor fi de un real folos elevilor pentru a înţelege mai bine noţiunile şi fenomenele predate. Pe baza acestui
material, mult mai amplu şi diversificat, profesorii şi învăţătorii au posibilitatea să propună elevilor teme mult
mai diverse, în funcţie de preferinţele şi interesele acetora, sau pot solicita abordarea unor teme de care sunt mult
mai interesaţi. Prin conţinutul său, acest CD poate fi folosit cu succes în
activitatea didactică deoarece oferă elevilor o imagine inedită, foarte
spectaculoasă şi totodată instructivă despre hazardurile antropice şi naturale,
despre traseele turistice cele mai căutate din Masivul Ceahlău.

Așteptăm, pe parcursul acestui an școlar, sugestii din partea colegilor,
elevilor pasiona�i de acest op�ional pe care îl lansăm acum pentru a putea să-l
îmbogăţim cu imagini, conţinut de idei şi teme.

CD-ul este realizat de profesor inginer geolog Cristina Costachi de la
Centrul de Informare Turistică „Gh. Iacomi” din cadrul Bibliotecii Judeţene
„G. T. Kirileanu" Piatra Neamţ în colaborare cu profesorul Constantin-Dan
Ionescu, de la Școala Gimnazială Nr. 3 Piatra Neam�.

Comenzi cu acest CD pute�i face telefonic (0233212315) sau pe
adresa de email a școlii noastre ( ). Vă așteptăm cu
comenzile, propunerile, sugestiile dumneavoastră. Vă mul�umim!

scoala3pn@yahoo.com

________________________________________________________________________

Fundaţia Umanistă „Minerva”
Noi, membrii fondatori, credem că ar trebui făcut ceva pentru copiii buni

sau superdotaţi, pentru afirmarea inteligenţei şi talentului lor în ţară şi, mai ales, în
afara graniţelor. Animaţi de acest ideal nobil, de sentimentele moralei creştine,
conştienţi fiind de importanţa respectării active a tuturor drepturilor omului şi ale
copilului, încredinţaţi că, prin acţiunile noastre, vom putea contribui la
schimbarea imaginii despre România, la afirmarea şi succesul talentului, culturii
şi inteligenţei copiilor şi tinerilor acestor meleaguri, am hotărât crearea acestei
fundaţii.

Cei ce doresc să sprijine material şi financiar valorile autentice din rândul
copiilor, elevilor, studenţilor şi profesorilor sau apariţia de lucrări geografice şi
reviste de specialitate, o pot face depunând sume de bani în contul:

Cod fiscal: 9917512,
Cont: 2511.A01.0.2779576.0196.ROL.1
Cod IBAN: RO57RNCB0196027795760001

Banca Comercială Română Filiala Piatra Neamţ
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Proiecte europene

Trasee turistice...

• Concursuri şcolare

Din numărul viitor:
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