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Grupul de inițiativă „Pro Liebling” își 
propune să realizeze, în această vară, 

în lunile mai – iunie, proiectul SUMMER 
CAMP LIEBLING – 2021, în cadrul căruia, 
prin diverse activități tehnice, istorico-
culturale, artistice și ecologice, copiii și tinerii 
să lucreze în echipă pentru a-și cunoaște satul 
natal și pentru a-i descoperi potențialul, 
utilitatea și frumusețea, în scopul rămânerii pe 
meleagurile unde își au rădăcinile, în vederea 
contribuirii la dezvoltarea satului lor prin 
învățarea despre modelare 3D, 3D print, 
punerea în valoare a patrimoniului istorico-
cultural al Lieblingului.

Așa cum se arată în Formularul de 
aplicare Științescu - Timișoara 2021 , 
„proiectul se adresează unui număr de 30 de 
copii și tineri (Anexa 1) din Liebling, cu vârsta 
între 10-18 ani, actuali și foști elevi ai școlii 
din localitate, dornici să învețe, cu deschidere 
la nou, cu dorința de învățare a folosirii 
calculatorului și a platformelor uzuale, a unor 
noțiuni minimale de fizică și inginerie aplicată, 
proiectare 3D, imprimare 3D, folosire CNC, 
artdesign, istoria Lieblingului-legată de 
perioada daco-romană şi locuită de germani, 
educație ecologică-păstrarea și dezvoltarea 
mediului, comunicare, spirit antreprenorial”.

Prin activitățile din acest proiect, 
SUMMER CAMP LIEBLING, tabără cu 
program de aplicații practice, coerente, 

implementate în etape, pe perioada vacanței de 
vara, 2021, la Liebling, dorim să transformăm 
educația rurală într-o educație de calitate, cu 
aplicabilitate practică, de succes, recunoscută. 
„Proiectul își propune formarea unor 
deprinderi cu caracter practic în domeniul IT, 
care să îi ajute pe elevi la învățare în pandemie, 
școala on-line fiind o alternativă la învățarea 
tradițională.” Noua viață în satul românesc 
solicită abilități de folosire a calculatorului, 
programe de proiectare pe calculator, folosirea 
imprimantei 3D, CNC, educație ecologică, 
pictură, fotografie clasică și fotografie cu 
drona, folosirea ARDUINO, simulatorul de 
condus mașina și avionul.

Revista „Bună – dimineaţa”, organul de 
presă al Asociației „Pro Liebling”, va oglindi 
activitățile desfășurate pe tot parcursul taberei 
așa cum a făcut-o la fiecare ediție a Taberei de 
tradiții și creație „Vara la Liebling”.

Echipa de proiect, formată din persoane 
profesioniste și cu experiență, va fi condusă de 
tânărul inginer Mihai Petru Mărghitaș. Cu 
gândul la crearea unei legături între generații și 
a unui model de bună practică, grupul de 
inițiativă vrea să transmită mai departe 
experiența dobândită, adoptând moto-ul de 
succes: OMUL SFINȚEȘTE LOCUL ȘI 
VEȘNICIA S-A NĂSCUT LA SAT. Le dorim 
succes participanților la proiect.

Prin FONDUL ȘTIINȚESCU – Timișoara
editorial

O NOUĂ TABĂRĂ DE VARĂ LA LIEBLING!
Programul de finanțare Științescu din Timişoara sprijină copiii din Liebling 

să descopere și să-și cultive interesul pentru științe în mod creativ și util.

prof. Irina GOANŢĂ
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tinerii cetăţii

E (continuare în pag. a 4-a)3D MIHAI MĂRGHITAȘ

NIA, DS SMITH.
„M-am născut în satul Liebling, aici am crescut și 

m-am format până la 14 ani, apoi am parcurs Colegiul 
Național «Ana Aslan» din Timișoara. Locuind în sat, 
vreau să le dau copiilor un imbold de a avea curajul 
să-și caute drumul, pentru că și satul are resursele lui. 
Vreau să le împărtășesc din ceea ce știu să fac în dome-
niul proiectării pe calculator, desen tehnic și realizare 
artistică cu imprimanta 3D, folosirea unui Arduino, 
realizarea și folosirea imprimantei 3D, CNC, simulator 
de condus mașina” (Mihai Mărghitaș).

Experiența anilor ca membru în Asociația „Pro Lie-
bling” și a taberelor de vară, la Liebling - ca voluntar, 
l-a determinat pe Mihai să continue activitatea, în 
această vară, la alt nivel. În atelierul tatălui său, ingine-
rul Ioan Sergiu Mărghitaș, a deprins abilitățile practice 
în domeniul tehnicii. După cum singur mărturisește, la 
Liebling, a alergat mereu să vadă, să descopere fru-
moasa natură și s-a inspirat în activitatea de protejare și 
dezvoltare a mediului natural. Acest spirit dorește să-l 
transmită grupului acum, dar și în anul viitor.

Mihai Petru MĂRGHITAȘ
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Corina ROȘU CIOBANU

E (urmare din pag. a 3-a)

Denisa PAP-GHERASIM 

Corina-Cristina NUȚĂ 

Cristian FLOCA 
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Joi, 20.05.2021, ora 17, SUMMER CAMP 
LIEBLING 2021, și-a deschis porțile, în 

online. Formatorii și-au prezentat proiectul, audi-
toriul (copii și părinți) și-au spus părerea; repre-
zentanta FONDULUI ȘTIINȚESCU ne-a fost alături.

Proiectul Summer Camp Liebling 2021, județul 
Timiș, finanțat prin fondul „Științescu”, Timișoara 
2021, și-a propus să adune și să lucreze în echipă 
30 de copii și tineri, cu pasiuni comune, cu scopul 

de a-și cunoaște satul și a-i găsi frumusețea și 
utilitatea, să îl protejeze și să-l dezvolte prin pri-
ceperea minții și mâinilor. La deschiderea oficială 
a proiectului, alături de coordonatorii acestuia, 
persoanele care au stau în spatele dezvoltării 
acestei idei și beneficiarii direcți ai proiectului, 
s-au împărtășit primele gânduri și așteptări asu-
pra acestui proiect. Totul s-a desfășurat după 
proiect.

3D Prezentare imprimantă 

În cadrul proiectului „Științescu”, am prezen-
tat copiilor imprimanta 3D cu rășina Anycubic 
Photon Mono și miniaturi realizate cu ea. Minia-
turile reprezintă obiective turistice vizitate în 
vacanța de vară sau locuri atractive pentru 
vacanța viitoare, animale, statuete. Copiii au fost 
încântați, dar și bunicile lor care au participat la 
eveniment. Pentru că suntem în vacanță, Anca 
Lazea – bibliotecar la Biblioteca Universității de 
Vest din Timișoara, le-a vorbit copiilor, din pro-
prie experiență, despre importanța lecturii și 
participarea la Tabăra de vară.

Iată filmulețul și o parte din prezentarea des-
pre imprimantă.

Mulțumim, Științescu și colaboratorilor !
Imprimanta 3D cu rășină (fotopolimerizare UV)
Ce este rășina?
Când vă gândiți la imprimantele UV 3D, proba-

bil vă gândiți la videoclipurile uimitoare în care un 
obiect este crescut din lichid în interiorul impri-
mantei 3D. Lichidul în cauză este o rășină fotosen-
sibilă care se solidifică atunci când este expusă la 
lumină, creând astfel un strat al unei părți. Cu 

toate acestea, termenul „imprimantă UV 3D” nu 
este întotdeauna corect, deoarece unele dintre 
aceste tipuri de imprimante utilizează diferite 
surse de lumină pentru a vindeca rășina. Termenul 
adecvat pentru imprimantele 3D cu rășină este la 
fel de simplu ca: imprimante 3D cu rășină.

Ce înseamnă și de unde vine ?
DLP reprezintă procesarea digitală a luminii și 

este un tip de polimerizare în cuvă. Tehnologiile de 
imprimare 3D cu polimerizare cuva utilizează o 
rășină fotopolimerică (lichidă) care este capabilă 
să vindece (să se solidifice) sub o sursă de lumină.

Ce este mai exact?
Well... Pentru a înțelege mai ușor ce este, 

recurgem la următorul exemplu: când o fată se 
dă cu lac pe unghii, stratul subțire de lac este 
umed, apoi se introduce în lampa ultraviolet (UV) 
și, în scurt timp, se face tare și uscat. Asta este 
tot! Cam așa funcționează și imprimanta 3D cu 
rășina UV, se dă de mai multe ori cu lac de unghii 
(fiecare strat cu strat).

E (continuare în pag. a 6-a)

Imprimanta 3D
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Avantaje:
Grosimea stratului este de 0.05 mm.
Este foarte fin și detaliat.
Printează litere foarte mici, cu text atât de mic, 

încât nu se vede cu ochiul liber.
Toleranța este foarte mică.
Sunt foarte bune pentru folosirea la lucrările 

dentare. Gata printat, nu necesită dinți din metal 
cu sculptură.

Dezavantaje:
Necesită post-procesare și curing.
Purtarea de mănuși, mască și vizieră.
Necesită spălare cu alcool izopropilic sau 

soluție specială pentru asta. După spălare cu 
alcool, lasă urme de praf în recipientul de spălat, 
se aruncă și se pune alcool nou și curat.

Este foarte toxic și are miros neplăcut, sensibil 
la mâini și ochi. 

Sursa: Internet
Imprimarea 3D, cunoscută și sub denumirea de 

tehnologie de fabricație aditivă, a fost numită 
următorul lucru important și la fel de larg răspândit 
ca industria telefoniei celulare. Imprimantele 3D 

imprimă obiecte dintr-un șablon digital într-un 
obiect fizic tridimensional, imprimarea se face strat 
cu strat (fabricare aditivă) folosind plastic, metal, 
nailon și peste o sută de alte materiale. Aceasta s-a 
dovedit a fi utilă în sectoare precum designul indus-
trial, bijuteriile, încălțămintea, arhitectura, ingineria 
și construcțiile, automobile, industria aerospațială, 
industria dentară și medicală, în educație și sisteme 
de informații geografice, în construcții civile și 
multe altele. S-a constatat că este o soluție rapidă 
și rentabilă în orice domeniu de utilizare. Aplicațiile 
de imprimare 3D sunt mereu în creștere și se dove-
desc a fi o tehnologie foarte interesantă la care 
trebuie să fii atent. Acum, căutăm să explorăm 
modul în care funcționează și curentul și aplicațiile 
viitoare ale imprimării 3D. În proiectul SUMMER 
CAMP LIEBLING 2021, copiii au șansa să învețe să 
proiecteze și să printeze 3D, folosind calculatorul, 
tableta grafică și imprimanta 3D, cu procedeul 
depunere de straturi – FDM, cu filament PLA (Acid 
PoliLactic).

La sfârșitul activității au văzut concret produ-
sul final.

Mulțumim ȘTIINȚESCU !

E (urmare din pag. a 5-a)

E (continuare în pag. a 7-a)

16.06.2021: Am învățat despre Arduino și cum putem să dezvoltăm propriul nostru circuit, numai 
cu ajutorul internetului și a unor cunoștințe de bază despre programare, în speranța ca pe viitor 
copiii să fie curioși să aprofundeze cât mai mult acest subiect și să se dezvolte. De asemenea, am 
învățat cum putem realiza o prezentare folosind PowerPoint sau Google Slides și cum putem să o 
personalizăm, pentru a face prezentarea cât mai interactivă și mai de interes pentru cei cărora le 
vom prezenta acele informații.
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Activitate outdoor, final 26.06.2021: Alături de o parte din 
copiii prezenți în Tabără, am descoperit că internetul poate să fie 
folosit și pentru a învăța lucruri noi și astfel să ne devină un prie-
ten de nădejde în dezvoltarea de noi cunoștințe. Ne-am jucat 
Kahoot și, prin joc, am descoperit noi informații de cultură gene-
rală și am dezvoltat și spiritul competitiv.

Denisa și Mihai, mulțumiri! Mulțumim, Bianca! Sperăm că am 
realizat activități frumoase!

Puiu Bogdan, lansare în muzica populară, a cântat acompaniat 
,,M-a făcut mama așa!” Aaa! Bravo, Bogdan! 

prof. Nicoleta MĂRGHITAȘ
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•  Tehnologia informației găsește aplicare pe multiple domenii legate de date și informații, cum ar 
fi: procesoare, calculatoare, hardware și software, limbaje de programare, structuri de date și 
altele. Sunt considerate ca făcând parte din largul domeniu IT toate elementele care prelucrează, 
într-un fel sau altul, date, informații sau cunoștințe.

• Arduino este un instrument popular pentru 
dezvoltarea produselor IoT, precum și unul 
dintre cele mai de succes instrumente pentru 
educația STEM / STEAM. Sute de mii de desig-
neri, ingineri, studenți, dezvoltatori și produ-
cători din întreaga lume folosesc Arduino 
pentru a inova în muzică, jocuri, jucării, case 
inteligente, agricultură, vehicule autonome și 
multe altele. Hardware – piese electronice 
Arduino.

•  Wemos D1 Mini

•  Wemos Shield MicroSD Card
• Wemos Shield OLED 64x48
• Fire pini tata-tata
• Breadboard (panou de masă)
• Senzor de temperatură DS18B20

AVENTURA CONTINUĂ!
MULȚUMIM ȘTIINȚESCU & SPONSORILOR!

Bibliografie:
• www.arduino.cc
• www.wikipedia.com

Mihai-Petru MĂRGHITAȘ 
Denisa PAP-GHERASIM 

Ce este Arduino ?

Cum funcționează informatica IT ?
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O. zi senină de vară. Copii, tineri și părinți, toți deveniți bicicliști, se 
îndreaptă în coloană spre pădurea Gai de la marginea satului 

Cerna, comuna Liebling. Se desfășoară o adevărată LECȚIE DE ISTORIE / 
GEOGRAFIE / ECOLOGIE, cu participarea arheologului dr. Cristian Floca, ing. 
drd. Mihai Mărghitaș, a scriitoarei Maria Nițu, a prof. Corina Nuță și Irina 
Goanță, a președintei Asociației „Pro Liebling”, Corina Roșu Ciobanu, Denisa 
Pap Gherasim. Motivul care ne-a pus în mișcare este povestea despre „valul 
roman și laleaua pestriță”, căci dragul de locul natal se transmite prin fapta 
vorbei la locul istoriei rămase peste timp și a naturii ce trebuie să nu piară.

Excursia în satul cErna 

E (continuare în pag. a 10-a)

Laleaua pestriță - monument al naturii 
Laleaua pestriță, această minune a naturii, se află și în 

pădurea Gai de la Cerna, (străbătută de un pârâu) ce aduce 
atmosfera prielnică condițiilor favorabile creșterii ei. 
Această floare protejată datorită rarității ei în mediul natu-
ral înflorește mai repede decât laleaua de grădină cu care 
se aseamănă foarte mult, înainte de venirea primăverii, cu 
adevărat. ACUM AȘTEPTĂM INFLORIREA, ÎN PĂDURE, ÎN 
CONDIȚII DE UMIDITATE MARE, SOARE ȘI ÎNTRE FIRELE DE 
IARBĂ ȘI CRENGI USCATE DE COPACI, CA UN BARAJ DE 
PROTECȚIE. ACCESUL este greoi, dar spectacolul este gran-
dios. Iubitorii de flori pot să o vadă, să se bucure de această 
creație unică, fără să o rupă, ca un omagiu adus naturii. În 

această primăvară, așteptăm cu bucurie să o vedem, în Grădina Domnului, alături de ghizii noștri din 
anii trecuți, elevii de la Școala Gimnazială Liebling, Turda și Ancuța, copiii care nu au uitat să monito-
rizeze perioada de înflorire și să se pregătească pentru poze.
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Digul roman - monument istoric
Arheologul Floca Cristian, fiu al Lieblingului, a găsit în 

această pădurice o structură liniară de pământ, unul dintre cele 
trei valuri „romane”, cum sunt cunoscute în literatura de spe-
cialitate, care traversează Banatul de la sud la nord și care, 
conform cercetărilor recente, datează din perioada secolelor 
II-IV ale erei noastre. „Aceste megastructuri, care măsoară în 
lungimea lor totală câteva sute de kilometri (ajungând până în 
zona nord-vestică a României) făceau cel mai probabil parte din 
ansamblul sistemului de graniță al provinciei romane. Chiar 

dacă săpăturile arheologice ale 
ultimelor decenii infirmă ocupa-
rea propriu-zisă a Banatului de 
câmpie de către romani, este de 
presupus faptul că Imperiul și-a 
exercitat controlul asupra acestui 
teritoriu și asupra populațiilor 
care viețuiau aici după cucerirea 
Daciei (daci din secolul al II-lea și 
sarmați). 

Desigur, structurile acestea 
păstrează încă multe taine sub 
pământ, iar segmentul de val mai 
bine conservat din păduricea 
Cernei (fiind ferit de eroziunile 
agriculturii) se înscrie în acest 
tipar, al unor lucrări de infrastruc-
tură antică admirabile, dar încă 
nelămurite ca funcționalitate și 
origine”, ne-a precizat Cristian 
Floca.

Personal, mă bucur că tinerilor 
le place natura, cercetarea, fru-
mosul din natură și protejarea lui. 
Numai că aceste lucruri de cerce-
tare, incursiuni în natură, studiu, 
păstrare a pădurii și îmbogățire a 
ei în scopul exploatării lemnului și 
în scop turistic, trebuie făcute cu 
grijă, învățând, la școală, la obiec-
tul „educația ecologică” aceste 
lucruri, dar și în activitățile 
extrașcolare. Inițiem astfel de 
acțiuni de cercetare și punere în 
valoare a bogățiilor naturale cu 
scop instructiv-educativ și forma-
tiv.

prof. N. MĂRGHITAȘ 
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Jurnal de drumeţie

6 iunie 2021, o 
însorită duminică de 
început de vară. 

Sunt la Liebling 
(la 30 km sud de 
Timișoara), în fața 
Școlii Gimnaziale, 
înconjurată de elevi, 
mai mari și mai mici, 

unii cu părinți, de câțiva dascăli, pe care-i pierzi 
printre copii, toți în ținută sportivă și alături cu 
biciclete. 

Primisem cu încântare, de la directoarea școlii, 
Nicoleta Mărghitaș, invitație să particip la o 
acțiune organizată de un grup de elevi (doldora de 
inițiative!), în cadrul proiectului „Summer Camp 
Liebling 2021”. Mă cucerise anvergura proiectu-
lui și aderența entuziastă a copiilor la cutezanța și 
ambiția programului încă de la titlu – cu 
rezonanță internațională, având în minte atâtea 
„Tabere de vară” de toate calibrele, din California 
până la… Liebling, de la grădiniță până la artiști 
consacrați! Consona cu „Summer Camp Brezoi 
2021” – music festival blues rock cu Beth Hart 
vedeta internațională, unde luasem deja bilete. 

Aici, acum însă, vedeta internațională era 
„laleaua pestriță” (numită și „Floare de șah” și 
„Bibilica” – pentru culoarea violetă cu pete albe), 
o specie rară a florei bănățene, declarată „monu-
ment al naturii”, care primăvara împărățește și în 
Pădurea Gai-Cerna. 

Originalitatea proiectului era îmbinarea științei 
din cabinetele IT cu deschiderea spre mediul 
înconjurător, spre prețuirea și ocrotirea naturii. 
Tandemul acesta ar părea paradoxal, știind că 
tehnologia agresează continuu echilibrul ecologic, 
și totuși, unde este inițiativă, dragoste și creativi-
tate se poate, pentru că doar această simbioză va 

asigura viitorul: o știință în slujba armoniei cu 
natura. 

Mi-era drag, mai fusesem la activități organi-
zate în școală, la lansări de carte, mă simțeam 
ca-ntr-o familie. 

La răcoarea brazilor din fața școlii, erau în 
frământare pregătirile intense înainte de „campa-
nie”: șapca cu cozorocul bine tras pe frunte, bluza 
de trening pentru eventuală răcoare prinsă la brâu, 
în rucsăcel, musai sticla cu apă, verificarea peda-
lelor, a ghidonului cu viteze, ultimele sfaturi ale 
părinților rămași în „parcare”, grija celor tineri 
care, și ei pe biciclete bine puse la punct, își 
însoțeau ocrotitor copiii …

Mulțumiri lui Mihai Mărghitaș, pentru că mi-a 
împrumutat bicicleta-i de rezervă, să pot participa 
și eu cu brio (Mița Biciclista) la excursia 
entuziaștilor „școleri” (și nu numai!) spre pădurea 
Gai-Cerna! A fost minunat! Supercalifragilis! 
Parcă mi s-au oxigenat și înluminat toate clipele 
posomorâte și gândurile întunecate din trecut, cu 
rezerve în marsupiu cât și pentru cele viitoare. 

„Gai ” (scris iniţial „Gaj”) fiind noi mereu la 
taclale cu sârbii, megieșii noștri, e toponim 
împrumutat din sârbă, unde înseamnă „dum-
bravă”, „pădurice”. Alăturată traducerea, ar ieși 
un fel de pleonasm, dar nu-i bai pentru Gai! Mai 
ales că nu-i singurică păduricea cu ăst nume, mai 
sunt și alte sate – Gaiu Mic, Gaiu Mare – vechi 
sate „sârbo-valahe” de pe vremea turcilor, cu 
păduri în care se refugiau cei fugiți de asuprirea 
otomană, chiar și un cartier „Gai” în Arad, locuit 
pe vremuri de bulgari „sârbizați”. 

Conducătorul de „pluton”, ghidul nostru poli-
calificat (arheolog, istoric, geograf etc.) era tână-
rul specialist dr. Cristian Floca. Maturii organiza-
tori încheiau plutonul, în mașini însoțitoare, 

Picnic la Valul roman

E (continuare în pag. a 12-a)
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precum cele de pompieri la defilă-
rile festive. 

Pedalam cu toții într-o veselie, ca 
la maratonul muschetarilor! Flutu-
rau în urmă printre faldurile câmpu-
lui, petalele macilor – cele mai fru-
moase și fragile flori din vară 
dăruite de natura tandră tuturor. 

La liziera pădurii, facem popas 
în poieniță, unde ascultăm 
informațiile preliminare ale lui Cris-
tian, „taraboste” al nostru, brav 
urmaș de dac și stabilim un plan de 
„atac” al pădurii. Pornim în „șir 
indian”, cercetași pe cărarea din 
poieniță spre pădure.

A trecut timpul de înflorire a 
„lalelei pestrițe”, dar copiii, împre-
ună cu dascălii mentori, animă cren-
gile din pădure cu desene și picturi 
făcute la școală în atelierul de pic-
tură, cu lalele pestrițe cum le-au 
văzut și imaginat, cum le-au simțit 
cu sufletul lor. Ca-ntr-un joc animat, 
fâlfâie din aripi fluturi confecționați 
în același atelier de „mâini îndemâ-
natice”. Dintr-o raniță de „brav 
soldat” apare o planșă colorată, 
scăldată în „albastru infinit”, ce 
vizualiza necesitatea de a proteja 
natura și mai ales bogăția sa vitală: 
apa!

Cristian vorbește despre daci și 
romani, copiii știu precis datele răz-
boaielor (eu le cam încurcasem în 
memoria mea!). Ne oprisem pe o 
parte mai înaltă a terenului, iar Cris-
tian se afla cam în vale, de unde ne 
vorbea despre sistemele de 
fortificație antice și despre „valu-
rile” de pământ întru apărare, de-

E (urmare din pag. a 11-a)

spre „Valul roman”, abia observabil, care străbate pădurea: 
„Unde stați voi acum?” „Pe Val!!” 

La întoarcere, poposim în aceeași poieniță, la un mic picnic 
încropit ad-hoc, cu colăcei și ouă roșii aduse de Nicoleta 
Mărghitaș. Era înainte de Înălțarea Domnului (10 iunie), când 
urma să se ciocnească iar ouă roșii. De acum, „Adevărat s-a 
înălțat” bucuria noastră în lumina verii! Tehnologia este 
știința minții umane, iar natura (și omul) sunt minunea lui 
Dumnezeu.

Și cum muzica însoțește oricând drumețiile, răsună la 
întoarcere, voci tinere și calde: „Iorgovan, frumoasă floare/ 
Banatule, colț de soare/ Unde cântă colțul ierbii/și vin la 
izvoare cerbii,/ Banatule, colț de dor…” 

Maria NIȚU 
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Universul rural 

Tabăra de vară și lectura

În ambele activități, avem 
parte de experiența 

împărtășită a altor persoane: în 
cazul Taberei de vară, a voluntari-
lor care împărtășesc din experiența 
lor participanților, iar în cazul lec-
turii, a autorului care și-a transpus 
în cuvinte experiența, imaginația, 
gândurile.

În ambele cazuri, e vorba despre o împărtășire a unei 
bogății acumulate, deci sunt experiențe care ne îmbogățesc pe 
noi, cei care alegem să avem parte de ele.

În cadrul Taberei de vară, avem parte de experiența con-
cretă, momentul acela în care punem mâna pe lucruri și le 
facem, încercăm, improvizăm, dăm frâu liber imaginației, 
acumulăm experiențe noi, ne îmbogățim. La fel facem și când 
citim, doar că totul aici rămâne pe tărâmul imaginației noastre. 
Putem picta, putem broda și explora pe acest tărâm imaginar. 
Sunt experiențe care ne pun în relație cu altcineva și ne des-
chid orizonturi noi de cunoaștere.

În atelierele Taberei de vară, avem acces la activități mai 
puțin prezente în cadrul educației formale. Aici, nu există eva-
luare, nu există greșeală. Aici, există posibilitatea de a te dez-
volta, în orice fel și în ritmul care ți se potrivește. 

Prin lectură, ai posibilitatea de a călători departe… de tot... 
acolo unde încă poate picioarele nu reușesc să ajungă. Poți 

descoperi lumi noi, complexe, va-
riate, și poți, în felul acesta, dez-
volta o gândire mult mai complexă 
și creativă. Poți avea răspunsuri 
multiple la probleme de viață uzu-
ale. Poţi vedea... spre orizontul 
îndepărtat ceea ce până atunci nu 
știai că există.

Eu am fost unul dintre 
participanții la Tabăra de vară de la 
Liebling, atât ca învățăcel, cât și în 
calitate de voluntar. Mi-am deschis 
ochii și urechile spre a absorbi idei 
și deprinderi noi. Am învățat, m-am 
bucurat și am explorat, așa cum vă 
invit pe fiecare dintre voi să o 
faceți. Din poziția în care se află, 
fiecare poate alege să fie învățăcelul 
sau voluntarul, care dă mai departe 
o bucățică valoroasă din ceea ce 
este a lui.

Desenele pe tableta grafică au 
fost realizate în cadrul proiectului 
„Științescu” de către Georgiana 
Groza. Felicitări! 

Anca LAZEA
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Eco natura 

Preocupările ecologice în industria vestimentară 

E (continuare în pag. a 15-a)

Constrângerile 
mediului dar și 

cele sociale, economi-
ce conduc la conștien-
tizarea faptului că 
oamenii sunt pe cale 
să înțeleagă faptul că 
dacă vom continua să 
consumăm nejustificat 
de mult, să risipim și 

să ignorăm semnalele date de natură putem ajunge 
până la autodistrugere. În mod tradițional 
producătorii și operatorii economici s-au axat pe 
obținerea de profit, dar în zilele noastre tot mai 
multe companii și industrii își încep strategia în 
mod durabil și sustenabil. Industria textilă 
reprezintă al doilea mare poluator al lumii, la care 
fiecare dintre noi contribuie când aruncă o haina 
sau cumpără alta. Însă mai bine de trei sferturi din 
hainele utilizate la nivel mondial nu sunt reciclate. 
Responsabilitatea trebuie să apară pe tot lanțul 
utilizării unei haine, de la achiziție și până la 
încheierea ciclului de viață. Consumatorii 
influențează toate etapele, de unde și obligația de 
a acționa responsabil. În cele ce urmează, îmi 
propun să analizez comportamentul producă-
torului și cum ajunge informația la consumatori. 

Sustenabilitatea în domeniul vestimentar 
poate avea un impact foarte mare asupra compor-
tamentului consumatorului. Protejarea mediului 
înconjurător este în beneficiul generațiilor viitoare 
și reprezintă una din provocările majore ale epocii 
noastre. Pentru o singură haină din șifonierul 
nostru se epuizează resurse importante ale 
planetei.

În România, ideea de reciclare a hainelor este 
mai puțin dezvoltată. Magazinele de tip second-
hand pentru recomercializarea hainelor este 
singurul mod în care acționăm, și așa parțial asupra 
mediului. Un posibil model este cel propus de 
Tonelli and Cristoni „MUD Jeans”, care oferă 
clienților posibilitatea de a repara sau recicla blugii, 
precum și serviciul de închiriere de blugi pentru o 
taxă lunară. După intervalul de un an, clienții pot 
returna produsul sau pot să aleagă o pereche nouă. 
Decizia rămâne la latitudinea brandului, dacă va 

trimite o pereche de blugi vintage sau trimite 
perechea de blugi pentru a fi reciclată. Astăzi, este 
vital să reorganizăm resursele și să educăm, atât în 
interiorul, cât și în afara industriei vestimentare. 
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă au stabilit 
cursul: Agenda 2030. Singura modalitate de 
realizare a acestora este prin intermediul unor 
proiecte de colaborare, regenerative, care, mai ales, 
respectă ființele umane și planeta. Dacă 
intenționăm să continuăm viața pe această planetă 
pentru multe generații următoare, companiile 
trebuie să-și schimbe prioritățile. Modelele actuale 
de afaceri sunt, de obicei, axate pe profit imediat. 
Deși nu se exclud reciproc, dezvoltarea nu poate fi 
realizată decât prin protecția mediului și a 
protecției sociale, deoarece, altfel, așa cum am 
menționat mai sus, am distruge viitorul industriei și 
al vieții de pe Pământ. Pentru popularizarea 
sustenabilității în România și pentru ca oamenii să 
cunoască modalități de protejare, este nevoie de o 
promovare mai mare prin intermediul platformei de 
publicitate. Tot în magazinele care comercia-
lizează articole vestimentare ecologice amintite în 
articolele analizate mai sus, s-ar putea aborda și 
posibilitatea clienților de a-și alege materialul, 
țesătura, culoarea și de a-și personaliza propriile 
haine în stil ecologic prietenos cu mediul, astfel 
s-ar crea o legătură între magazin și consumator. În 
India, genul acesta de acțiune este o campanie cu 
numele „Moda la cerere”, care implică clientul, 
spre alegerea dintr-o serie de opțiuni, stiluri, 
țesături, culori, dimensiune, etc., pentru a crea 
designul, folosind teoria mix-and-match. Comanda 
durează trei săptămâni în care clientul intră într-o 
legătură emoțională cu produsul special realizat, 
care îl face să-l folosească pentru o perioadă mai 
lungă, atunci când este confecționat personalizat și 
într-un mod durabil.

În conformitate cu Piramida lui Maslow, toate 
nevoile sunt grupate ca nevoi de deficiență și 
descreștere. Deficiența necesară este completată, 
dar nevoile de creștere sunt instabile și cer mai 
multe odată ce un segment este satisfăcut. În cazul 
nevoilor fiziologice și de siguranță, funcția este 
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Iasmina Andreea LELE

Ce se mai întâmplă la Noaptea Cercetătorilor Timişoara?
	Sâmbătă, 25 septembrie, orele 11:00-16:00 ateliere în aer liber
	Str. Glad 59, în parcul Observatorului Seismologic 

NOAPTEA CERCETĂTORILOR - 2021

Noi, echipa de la Liebling, profesori de la 
școală cu elevi de azi și de ieri, am 

organizat un atelier: 
- cu imprimanta 3D, partea coordonată de 

Mihai - printare cu filament PLA, pentru copiii 
curioși, dar și o bogată expoziție de modele 
printate cu filament și miniaturi din rășină.

- cu desen pe tableta grafică, realizat de 
Andreea, Georgiana, Cristina și Roxana.

- cu pictură pe față, pe mână, realizată de 
Corina și Tina, alături de tablourile expuse, cu 
laleaua pestriță, realizate în tabăra ȘTIINȚESCU, 
SUMMER CAMP LIEBLING, 2021. 

Am fost încântați că atelierul nostru a fost 
văzut de mulți vizitatori, mari și mici. Pandemia 
ne-a lăsat bucuria de a ne întâlni și de a ne 
împărtăși experiențele noastre, cu ceilalți 
expozanți, dar și curioși. Am avut bucuria de a 
avea alături de noi pe d-nul prof. universitar dr. 
Liviu Marșavina, care a apreciat atelierul - 
atelierul având și exponate realizate în cadrul 
proiectului SIRAMM, unde Mihai a realizat în 
primul rând epruvete pentru testare și apoi 

produse artdesign.
Membrii Științescu ne-au fost alături și ne-au 

apreciat, dar ne-au și încurajat să continuăm 
aventura științifică la sat. Școala Gimnazială din 
Lebling ne-a ajutat logistic. Astfel, copiii au 
beneficiat în săptămâna ZIUA PORȚILOR 
DESCHISE, la Observatorul Seismologic din 
Timișoara, de două evenimente: vizitarea 
Observatorului și de participarea la târg, ca 
expozanți. 

Am avut onoarea de a fi vizitați de către 
fizicianul, inventatorul, scriitorul și cercetătorul 
român, Cristian Presură, cel care și-a dedicat 
viața pasiunii pentru fizică.

Mulțumim tuturor celor care ne-au dat credit, 
cu scopul nobil, în folosul copiilor, de a-și găsi 
pasiunea prin încercare, vizionare, căutare, 
vizitare, creare.

Aventura continuă, nu ne oprim aici. Copiii 
vin din urmă.

Nicoleta MĂRGHITAȘ

cea mai importantă, ca de exemplu, achiziționarea 
unei haine de iarnă în sezonul de iarnă. După 
nevoile fiziologice și de siguranță, vin nevoile de 
dragoste și apartenență în care consumatorul este 
atașat de familie, colegi, roluri și statut. De la 
moda de stradă până la articole vestimentare 
precum costumul, întregul spectru vestimentar 
este afectat de nevoile de stimă și de nevoia de 
autoactualizare. În cazul autoactualizării, 
consumatorul se mută într-o altă etapă și vrea să-și 
arate creativitatea și individualitatea pentru a sta 
în afară de ceilalți, dar totuși primește accepțiunea 
extraordinară a mediului său social. Aici, 
consumatorul menține unicitatea socială și 
îmbunătățirea imaginii. Aceste nevoi ale 
individului sau ale consumatorului joacă un rol 
important în procesul de luare a deciziilor și de 
cumpărare a consumatorului. Cu toate acestea, 
moda a devenit o parte integrantă a istoriei vieții / 
personalității, a culturii și a poziției în societate.

Ca soluție pentru adoptarea acestui concept de 

sustenabilitate este necesară implementarea unui 
program educativ format din discursuri 
moralizatoare, noi strategii de marketing soft sau 
răspunsuri responsabile la sondaje. La nivel local, 
am propus activități experimentale în cadrul unor 
asociații care se preocupă de educarea copiilor și 
tinerilor, să-i ajute în acceptarea, respectiv 
îmbrățișarea acestor aspecte delicate în zilele 
noastre datorate degradării mediului înconjurător. 
Toate acestea sunt valoroase pentru mediul 
economic-financiar, pentru resursele naturale, 
pentru îmbunătățirea vieții oamenilor și ridicarea 
nivelului de trai. Trebuie să învățam cum trebuie 
cheltuiți banii noștri câștigați cu greu și cum să 
generăm profituri din acest proces. Achiziționarea 
unor cantități reduse ar trebui să conducă la 
crearea de servicii inovatoare și producerea de 
produse mai puțin aruncabile. Trebuie să creăm un 
nou tip de consumism bazat pe valori autentice 
partajate și nevoi mai mari.
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Printre atâtea pastelate
Flori de câmp, plutesc în șoapte
Vânticel, parfum suav
Și-al naturii bun zugrav.

Atelier

Corina Cristina NUȚĂ
Nicoleta MĂRGHITAȘ 

Tei cu flori îmbietoare 
Prin miros sofisticat, 
Lasă-te cules în soare. 
Vine vara și-i păcat!
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caleidoscop

ŞTIAŢI CĂ...
● Floarea-soarelui curăţă deşeurile radioactive, 

pentru că anumiţi izotopi sunt similari cu 
nutrienţii de care are nevoie?

● ...Bananele conţin potasiu, ceea ce le face uşor 
radioactive, dar nu este nici un motiv de 
îngrijorare, pentru că radiaţiile te vor afecta 
doar dacă, prin absurd, ai reuşi cumva să 
mănânci 10.000.000 de banane dintr-o dată?

● ...Sângele este similar cu apa de mare, care 
are aceeaşi concentraţie salină, ceea ce 
demonstrează că viaţa a început în oceane?

● ...O zi pe Venus durează 117 zile pământeşti? 
În plus s-a descoperit că durează 243 zile 
pământeşti până când Venus se învârte în 
jurul propriei axe.

● ...Biblioteca Congresului Statelor Unite ale 
Americii din Washington este cea mai mare 
bibliotecă din lume, având aproximativ 32 de 
milioane de cărţi în mai mult de 470 de limbi?

CUGETĂRI... CUGETĂRI... 
CUGETĂRI...

●  Spune întotdeauna adevărul; e mai bine să spui 
tu adevărul decât să-l adauge cineva necontenit 
la cele ce spui. 

●  Popor civilizat este acela care a ajuns să 
satisfacă sănătos şi armonios nevoile sale cele 
adevărate, înălţate către un ideal care întrece 
cerinţele vieţii elementare şi biruie egoismul 
individual.

●  Om liber e acela care n-are nevoie să spună 
nicio minciună.

●  Săgeata adevărului se înfinge în tine, minciuna 
ce ţi s-a aruncat cade în noroi la picioarele tale.

●  Tăcerea are glasul ei de înţelepciune - ascult-o!

●  Înţelepciunea nu se împrumută cu carul, ci se 
câştigă cu bobul.

●  Înţelepciunea vieţii e simplă: fă ca pe unde ai 
trecut tu să fie mai bine ca înainte.

(Nicolae Iorga, Cugetări)

Replici… replici… 
replici…

● M-am trezit din cauza unei dureri cumplite în 
întreg corpul. Am deschis ochii şi am văzut o 
soră medicală care stătea alături de patul meu.

 - Domnule Fujima - a spus ea - aveţi noroc, aţi 
supravieţuit bombardamentului din Hiroshima 
de acum două zile. Acum sunteţi în spital, în 
afara oricărui pericol.

 Foarte slăbit, am întrebat:
 - Unde sunt?
 - În Nagasaki, a răspuns ea. 

(Alan E. Mayer – Ghinion)

● Un exemplu perfect, în care se demonstrează 
cât de laconici erau spartanii este scrisoarea 
lui Filip al II-lea al Macedoniei, care a cucerit 
multe oraşe greceşti. Iată ce scria acesta: „Vă 
sfătuiesc să vă predaţi imediat, deoarece dacă 
armata mea va intra pe pământurile voastre, 
vă voi distruge grădinile, îi voi transforma pe 
oameni în sclavi şi va voi distruge oraşul”. La 
care, răspunsul primit din partea spartanilor a 
fost: „Dacă”.

● În sfârşit, în acest sătuc uitat de lume, căutarea 
lui lua sfârşit. Într-o căsuţă aproape prăbuşită, 
în faţa focului, stătea „Adevărul". În toata viaţa 
sa nu văzuse un bărbat mai bătrân şi mai urât.

 - Sunteţi Adevărul? Bătrânul dădu din cap în 
semn că da.

 - Spuneţi-mi, ce trebuie să transmit lumii? Ce 
veste să le dau?

 Bătrânelul scuipă în foc şi răspunse:
 - Spune-le că sunt tânăr şi frumos! 

(Robert Tompkins – În căutarea adevărului)

● Un cavaler napolitan, care se bătuse de zeci de 
ori în duel ca să susţină că Dante e superior 
lui Ariost, fiind pe patul de moarte a făcut 
următoarea destăinuire:

 - Şi cu toate acestea nu i-am citit nici pe unul, 
nici pe celălalt… 

(Din lecturile zilnice)
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Toți pentru unul, unul pentru toți

Dacă școala înseamnă cunoaștere, nu cunosc 
o cale mai bună spre a ne-o însuși-o altfel 

decât prin practică. La Liebling am aflat mediul în 
care această credință nu rămâne doar o afirmație, 
ci se concretizează în acțiune, iar ieri am avut grijă 
să extindem adevărul că ne mândrim cu ce știm, 
cu ce putem și cu ce suntem, spre ochii și urechile 
mai multor suflări.

S-a întâmplat la Noaptea Cercetătorilor Timi-
șoara, Sâmbătă, 25 septembrie, când între orele 
11:00-16:00 am luat parte la ateliere în aer liber 
organizate la Observatorul Seismologic Seismo Lab, 
însă ne familiarizaserăm noi deja cu locul în data 
de 23.09.2021 la prima vizitare a observatorului. 
Desigur, veți deduce din restul articolului și veți afla 
dacă stați de vorbă cu noi că suntem tare plimbăreți...

Nu mă dau după deget și recunosc că inițial 
pusesem o ștampilă de „prea mult” pe intervalul 
orar din simpla teamă de necunoscut, fiind prima 
dată pentru mine și pentru alți câțiva elevi când 
participam activ la acest eveniment; dacă mai 
punem și presiunea lui „mâine ce o să fie?” dată 
de contextul actual, conturez concret cam ce 
incertitudine începeam să coacem acolo. Chiar și 
așa, eterna hotărâre a doamnei profesor Nicoleta 
Mărghitaș ne-a păstrat în gardă, curioși și dornici 
de a începe pentru a vedea la ce concluzie ajungem 
la sfârșit de zi. Concluzia? Nu știm la ce tarabă se 
afla cercetătorul care a comprimat cinci ore în una, 
pentru că nu ne-am apucat bine de treabă, că a și 

trebuit să strângem tot! Deși în aceste rânduri 
vorbesc pentru mine, înstrăinez reținerea de a vorbi 
și pentru alții, astfel voi spune că nu sunt singura 
ce simte ziua aceea ca pe un sublim de care aveam 
nevoie pentru a mai crește puțin.

A fost nevoie doar să primim generozitatea celor 
prezenți care au expus ceva, dacă au participat, sau 
au admirat ceva, dacă ne-au vizitat, pentru a 
înțelege că nu eram într-o competiție, ci într-o 
echipă dornică de a împărtăși, a primi și a mulțumi 
admirativ. Noi am organizat un atelier cu imprimanta 
3D, partea coordonată de Mihai Mărghitaș, ce a 
constat în printare cu filament PLA, dar si o 
expoziție complexă de modele printate cu filament 
și miniaturi din rășină; atelier cu desen pe tableta 
grafică, realizat de Andreea Groza, Georgiana 
Groza, Cristina Țârle și Roxana Dunia. Nu în cele din 
urmă, cei mici și cei mari deopotrivă s-au lăsat 
fascinați de pictura pe față sau pe braț realizată de 
Tina Leonte și de mine, Corina Cristina Nuță. De 
asemenea, în data de 15 iunie am avut activitatea 
de pictură Laleaua pestriță, tablourile, realizate în 
tabăra ȘTIINȚESCU, SUMMER CAMP LIEBLING 
2021, fiind expuse în cadrul acestui atelier. 

De ce toți pentru unu și unul pentru toți? Pentru 
că un om a oferit tuturor și toți au oferit lui fără să 
poarte amprenta unui troc, ci a fost un fir sec care 
plutea în aer și care ne-a furat pe toți.

În final, referitor la teama în fața necunoscutului 
ce a făcut să pară că cinci ore pot fi prea multe, îl 

voi cita pe un om drag, Ovidiu Pânișoară, 
ce într-o seară, ca și în multe altele, a 
scris câteva rânduri de suflet: „Trăim 
într-o perioadă în care, mai mult ca 
oricând, lucrurile nu sunt întotdeauna 
ceea ce par. În aceste timpuri, trebuie 
să-i învățăm pe copii pedagogia răbdării: 
să nu se grăbească cu concluziile, să 
învețe să aștepte adevărul, să aibă 
toleranță la incertitudine...".

Adevărul a fost scris deja... suntem 
recunoscători pentru acea zi, cele care 
au fost și, în avans, pentru cele ce vor 
urma. Din toate vom învăța ceva.

„Începem prin a spune că ne-am propus să nu lăsăm pandemia 
să ne strice planurile și, până acum, ne-a ieșit de minune.” Semnat, 

Echipa cu Soluții

prof. Corina NUȚĂ
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IMPRESII DIN TABĂRĂ
Groza Andreea: Desenul pe tableta grafică a 
dat frâu liber creației.
Groza Georgiana: Dacă ar trebui să spun în 
câteva cuvinte ce mi-a plăcut în tabăra Știin-
țescu, aș răspunde: imprimanta 3D, cu rășină.
Mihalachi Raul: Mi-a plăcut cel mai mult im-
primanta 3D.
Mihalachi Răzvan: Arduino, a fost în top.
Sabău Alin: Mi-a plăcut imprimanta 3D,   
pentru că am realizat breloc cu numele meu.
Petrescu Adriana Maria: Mi-au plăcut foarte 
mult creațiile făcute cu imprimanta 3D și 
m-am distrat pictând laleaua pestriță.
Tocaciu Adina Alexandra: Mi-a plăcut să 
particip la proiect, pentru că a fost foarte dis-
tractiv când am lucrat cu imprimanta 3D și am 
printat obiectele desenate.
Beuca Raul: Mi-au plăcut drumețiile. 
Măgurean Andrei Fabian: Am învățat multe, 
chiar a fost interesant. Am fost la pădurea Gai 
unde crește laleaua pestriță și se află valul ro-
man despre care ne-a povestit arheologul Cris-
tian Floca și apoi la paulownia. Imprimanta 3D 
a meritat, pentru ce am învățat. Veniți și voi!
Abrudean Anda: Părerea mea despre tabără e 
una favorabilă, deoarece am învățat lucruri in-
teresante, iar participanții au fost persoane 
minunate.
Marc Valter: Am trăit o experiență unică, de-
spre aplicații pe care nu le știam.
Marincu Maria: În vara aceasta, am partici-
pat la proiectul ȘTIINȚESCU și am făcut 
foarte multe activități interesante cu impriman-
ta 3D, drumeții.
Pavel Alisia Raluca: În Tabăra de vară, mi-a 
plăcut să lucrez cu imprimanta 3D obiecte pe 
care eu le-am desenat. La pădure, a fost așa de 
frumos!
Cojocnean Andrada: Am făcut, în Tabăra de 
vară, print 3D după desenele noastre și am pic-
tat laleaua pestriță, descoperită în pădurea Gai. 

Mai vreau să particip la tabără!
Leonte Leontina: Mi-a plăcut atelierul de 
pictură. Activitatea a fost plăcută și relaxantă. 
Comunicarea nu a lipsit și așa mi-am făcut prie-
teni noi.
Puiu Bogdan: Am câștigat la concursul de jo-
curi pe telefon! Am cântat prima dată muzică 
populară cu acompaniament în public, datorită 
participării la Tabăra de vară.
Constantin Sasha: Arduino, pentru mine, a 
fost o noutate.
Miron Raluca Maria: Ce a însemnat pentru 
mine tabăra? Drumeții și desene pentru impri-
manta 3D, activități interesante și distractive.
Stoica Nica Luca Samuel: Proiect interesant 
pentru mine! Mi-a plăcut mai mult faptul că 
am folosit imprimanta 3D și am primit ce am 
printat.
Măgurean Vlăduț Vasile: Mi-a plăcut 
proiectul, pentru că am participat la activitățile 
organizate în aer liber, cu informații intere-
sante, drumeții.
Dragoș Crina Maria: Am făcut experimente 
interesante la imprimanta 3D, împreună cu co-
legii.
Dunia Roxana: Mi s-a părut interesant să fo-
losesc un arduino.
Boancă Alex Marian: A fost o vară superbă, 
mi-a plăcut mult.
Zegrean Adelina Cristina: În vara aceasta, 
am participat la tabăra Științescu. A fost 
diferită de cea din anii trecuți. Am fost în 
drumeție la pădurea Gai, din Cerna, unde este 
laleaua pestriță și valul roman apoi la pădurea 
de paulownia. Am făcut cu imprimanta 3D 
coliere. Mi-a plăcut.
Zahariciuc Bianca: Mi-a plăcut în tabără să 
experimentez lucruri noi, am descoperit 
oameni noi. Am vizitat locuri noi, am desco-
perit laleaua pestriță, paulownia, am printat 
flori și am petrecut timp cu oameni noi.
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În vizită la Observatorul Seismologic

IrIna GOanŢĂ,  
Editorial

COrIna rOŞU CIOBanU, 
Mihai Mărghitaş şi echipa de proiect 

MIhaI MĂrGhITaŞ, 
DEnisa PaP GHERasiM,

Informatica IT pentru copii

Nicoleta MĂRGHitaŞ, 
Excursia în satul Cerna

MaRia NiŢU, 
Picnic la Valul roman

anca LaZEa, 
Tabăra de vară şi lectura

IasMIna andrEEa LELE,
Preocupările ecologice în industria 

vestimentară  

coRiNa cRistiNa NUŢĂ, 
atelier

caleidoscop
iMpResii diN taBĂRĂ

Vă mulţumim!

asociaţia „pro liebling”
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