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Editorial
„Nu păşi în faţa mea, poate că nu o să te urmez.
Nu sta în spatele meu,
poate că nu o să vreau să te conduc.
Doar mergi alături de mine şi fii prietenul meu.”
(Albert Cannis)

Nu ştiu dacă poţi să mergi alături de mulţi,
dar ştiu că poţi să devii prietenul oricui pentru
totdeauna, dacă-i eşti alături într-un moment al vieţii
când, prăbuşit fiind, nu se mai poate ridica singur.
Poţi fi mâna întinsă, poţi să nu laşi speranţa să
îngenuncheze, poţi să-i arăţi un alt orizont, o altă
dimensiune a vieţii pentru care merită să lupte.
Dacă depinde puţin de tine să prelungeşti cu o
clipă viaţa unui prieten, coleg, necunoscut, dacă-i
poţi, o clipă, lumina privirea încărcată de durere, dacă
poţi, o clipă, să-i înlocuieşti neputinţa, imposibilul cu
speranţa, dacă poţi... nu rata această şansă.
Este minunat să ajuţi! Este o experienţă care
înalţă, purifică!
Dacă îi învăţăm şi pe elevii noştri frumuseţea
acestor momente, înseamnă că-i vom învăţa să fie
generoşi, altruişti, empatici, gata oricând să devină
mâna întinsă pentru a ajuta!
Magister

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja”

1

CONSONANŢE 23 - 24
CONSONANŢE 29-32

IN MEMORIAM

La ceas aniversar
n municipiul Drobeta-Turnu-Severin, a avut loc, în perioada 13-14 noiembrie 2010, un Simpozion Naţional
dedicat savantului Ştefan Odobleja, cel care a rămas în istoria ştiinţei ca precursorul ciberneticii, având
meritul priorităţii mondiale absolute în ceea ce priveşte cibernetica generalizată, cu aplicare în toate
ramurile ştiinţei.
Sub genericul „Ştefan Odobleja – Eternitatea la timpul prezent”, evenimentul, organizat de Fundaţia
„Ştefan Odobleja” şi Liceul Pedagogic „Ştefan Odobleja”, a debutat sâmbătă cu ceremonialul de dezvelire a
unui monument amplasat la mormântul savantului, din sectorul „Eroii neamului”, din cimitirul ortodox
„Sfântu Gheorghe”. În urmă cu o săptămână, osemintele omului de ştiinţă Ştefan Odobleja au fost strămutate
din cripta familiei în sectorul rezervat eroilor, în semn de preţuire pentru tot ce a făcut acesta pentru civilizaţie.
Fiul savantului, Ştefan Odobleja jr., a reuşit, cu sprijinul unor sponsori, să refacă şi subansamblul în greutate
de aproximativ 200 de kilograme care a fost furat în urmă cu mai mulţi ani. Acesta era o piesă de bronz în
formă de elipsă, cu dimensiunile de 60x50 de centimetri, în interiorul căreia se aflau o sferă plină, cu
diametrul de 15 centimetri şi un cub cu latura de 15 centimetri.
„Valorificarea operei lui Ştefan Odobleja”
Cu ocazia Simpozionului, Fundaţia „Ştefan
Odobleja” a înmânat Medalia Centenarului cu acelaşi nume,
pentru contribuţia la restituirea creaţiei ştiinţifice a
academicianului patrimoniului cultural universal, academicianului Alexandru Surdu – preşedintele Secţiei de filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie a Academiei Române, comandantului Spitalului Militar „Ştefan Odobleja” de la Craiova –
col. dr. Nicolae Cheiţă, profesorului Daniel Viorel din Bucureşti, doctorului Radu Bălănescu, precum şi reprezentantului
atelierului „Apollodor” Severin – avocatul Mac Cojocaru.
În a doua zi a simpozionului a avut loc dezbaterea „Valorificarea operei lui Ştefan Odobleja”, unde reprezentanţi ai
Academiei Române, Spitalului Militar din Craiova, Liceului
„Ştefan Odobleja” din Bucureşti – profesor Ersilia Mihai şi
ai Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Dimitrie Leonida” din
Bucureşti au prezentat lucrări despre opera precursorului
ciberneticii, importanţa acesteia şi domeniile în care o parte
dintre teoriile şi cercetările acestuia şi-au găsit aplicabilitatea. „Este un moment foarte frumos pentru noi să evocăm
figura unui savant de renume mondial, care a trăit în acest
oraş, a fost cunoscut de o parte dintre dumneavoastră, care
sunteţi mai în vârstă. Noi, din partea Academiei Române, în
special a Secţiei de filozofie, teologie, psihologie şi pedagogie, aducem un călduros salut iniţiativei de a-i
acorda post-mortem, acestui mare savant, cinstea care i se cuvine, atât din punct de vedere militar, cât şi din
punct de vedere administrativ al oraşului, aşa cum şi Academia Română i-a acordat titlul de membru postmortem”, a spus academicianul Alexandru Surdu.
A consemnat,
Corina Macovei
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Un poet pentru Eternitate
ând spunem ADRIAN PĂUNESCU, vorbim despre o
personalitate complexă, despre un bun român, despre un om
căruia i-a păsat de tot ce se întâmplă în ţara lui.
Marele nostru poet a scris o operă fabuloasă, fie că vorbim despre poezie sau despre publicistică. A
fost un adevărat Vulcan şi un izvor nesecat de inspiraţie. Eugen Barbu spunea despre poet: ,,…compune
poeme de 300 de strofe cu aceeaşi dezinvoltură cu care alţii scriu o scrisoare de patru rânduri. Versurile
curg din el ca minunatele şuvoaie de apă ale fântânii binefăcătoare Mavrogheni” (…).
A fost acuzat pripit şi dur de către unii că a fost « poet de curte », că a ridicat ode
Ceauşeştilor. Dar se pare că lumea a uitat câte a făcut şi cât a scris împotriva dictatorului?!
Iar Cenaclul Flacăra a însemnat mult pentru tinerii de atunci, a fost un adevărat simbol al
unei întregi generaţii care nu avea unde să meargă ,,în altă parte”, al ,,generaţiei în blugi”.
Poezii ca: ,,Analfabeţilor”, ,,Pielea ursului din pădure”, ,,E prea lung drumul
până-n comunism”, ,,Mai avem nevoie de odihnă într-o gară”, au un pronunţat caracter
critic la adresa comunismului.
Deşi s-a stins din viaţă mult prea devreme, ne-a lăsat o fabuloasă moştenire literară,
o operă vastă atât de bogată şi de profundă, încât generaţii numeroase vor avea privilegiul să se
îmbogăţească spiritual citindu-l pe eternul poet român.
Iată câteva dintre opiniile criticilor români despre
opera lui Adrian Păunescu.
Nicolae Manolescu:
,,Păunescu a fost de la început un poet adevărat într-o
formulă care l-a dus către acest tip de imn închinat conducătorului iubit, o
poezie retorică, o poezie vorbită, o poezie care se spunea mai bine pe scenă
decât se citea în volume. Există, în imensa cantitate de versuri pe care a
publicat-o, destule versuri remarcabile, dar asta până în anul 1989. Una
peste alta, nu e o personalitate peste care să trecem foarte uşor,
condamnând-o cu maximum de severitate sau lăudând-o cu
maximum de indulgenţă...“
Eugen Simion:
,,(…) puternicul, extraordinarul lui talent de a pune totul în
versuri şi de a face ceea ce, în limbajul mai vechi al criticii,
se cheamă «poezia tribului» (…) La lectură, ochiul criticului
descoperă uşor dezarticulaţiile, dar ascultate, urechea
înregistrează cu încântare şi spaimă tropotul frazelor
colorate, căderea în ropot de grindină a cuvintelor...“

Profesor Teonica Chiţa
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja”
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PROIECTE

Antreprenoriat
ROIECT de PARTENERIAT
Antreprenoriat şi cetăţenie
activă – Platformă digitală
interactivă
pentru viitorul elevilor de liceu
(Proiect co-finanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane)
Axa prioritară: Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul creşterii economice
şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.
Domeniul major de intervenţie:
Acces la educaţie şi formare profesională
iniţială de calitate.
Beneficiar:
Colegiul
Naţional
,,Gheorghe Lazăr”, Bucureşti – Coordonator
profesor Ionela Neagoe – director adjunct; 8
profesori implicaţi în proiect.
Partener 1: Liceul Teoretic ,,Ştefan
Odobleja”, Bucureşti – Coordonator
profesor Doina Burcău – director; profesor
Elena Barbu – director adjunct; profesori
implicaţi în proiect: Ana-Cristina Suciu,
Silvica Neacşu, Anca Alixandru, Marinela
Ruset, Daniela Delion, Gelu-Paul Stancu.
Partener 2: SOFTWIN S.R.L.
Grup ţintă: 890 de elevi din clasele a X-a şi
a XI-a din cele două licee; 16 profesori din
Comisia de Curriculum; 2 consilieri şcolari.
Durata proiectului – 1 aprilie
2009 – 31 martie 2011.
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Obiectivul general al proiectului:
Implementarea unor abordări
extracurriculare şi de curriculum la
decizia şcolii pe teme de
antreprenoriat în spiritul cetăţeniei
active pentru elevii din licee
teoretice în sprijinul extinderii
unor oferte educaţionale locale de
calitate prin dezvoltarea unei
platforme
educaţionale
colaborative de tip digital.
Obiective
specifice:
dezvoltarea
şi
implementarea de oferte educaţionale locale; iniţierea
sistemului informatic de tipul platformei colaborative de
tip digital în domeniul antreprenoriatului; formarea
abilităţilor de cooperare/ competiţie în rândul elevilor
prin proiecte tematice cu specific antreprenorial,
extracurriculare şi nonformale, în cadrul unei platforme
educaţionale colaborative de tip digital; creşterea
capacităţii cadrelor didactice din Comisiile pentru
curriculum, din cele două unităţi şcolare partenere în
proiect şi a elevilor de a utiliza instrumente/ servicii
digitale pentru îmbunătăţirea calităţii învăţării
antreprenoriale în spiritul cetăţeniei active şi al orientării
şcolare
şi
profesionale;
facilitarea
alegerilor
profesionale ale elevilor din ciclul liceal teoretic în
conformitate cu cerinţele pieţei muncii prin
familiarizarea cu practici antreprenoriale; creşterea
implicării în viaţa şcolii a unor agenţi educaţionali
diverşi: părinţi, persoane din mediul antreprenorial, în
vederea creării unor programe educaţionale coerente.

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja”
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Câteva dintre activităţile propuse: servicii
de orientare profesională furnizate de consilierul
şcolar; dezvoltarea unei platforme digitale pe
conţinuturi de tipul dezvoltării de proiect;
Antreprenoriat prin cetăţenie activă! – proiecte de
tipul: antreprenoriat, dezvoltarea durabilă, egalitate
de şanse, soluţii IT pentru învăţare; Simulări
manageriale pe computer! şi Sunt parte a unei
afaceri! – roluri de manageri în departamente de
tipul: marketing, resurse umane, financiar, juridic,
producţie, prestări servicii; responsabilizarea socială
a
companiilor;
construirea
de
proiecte
antreprenoriale; crearea de jocuri şi instrumente
software; organizarea unor concursuri de proiecte
propuse şi realizate de elevi; organizarea de întâlniri
lunare şi workshop-uri cu elevi, cadre didactice şi
părinţii antreprenori invitaţi; organizarea unui stagiu
de pregătire, de o săptămână, într-o companie pentru
elevii care au câştigat concursurile de proiecte
propuse; realizarea unui ghid metodologic pentru
predarea acestei noi discipline opţionale.

PROIECTE

Rezultate: studiu predictiv ,,Antreprenoriatul pe
înţelesul elevilor”; o platformă digitală interactivă care
include: 5 lecţii interactive pe tematică de antreprenoriat
şi cetăţenie activă pentru elevii din clasele a X-a şi
a XI-a; 2 jocuri create pe teme legate de antreprenoriat
şi cetăţenie activă şi integrate în platformă; 3
instrumente de orientare şi consiliere vocaţională
(chestionare de interese şi de aptitudini); proiecte
finalizate de elevi şi postate în domeniile:
antreprenoriat, dezvoltare durabilă, egalitate de şanse,
soluţii IT pentru învăţare în cadrul temei
,,Antreprenoriat prin cetăţenie activă!”; 7 filme şi
înregistrări pe teme antreprenoriale realizate în cadrul
prezentărilor şi workshop-urilor; 2 ghiduri de utilizare a
platformei digitale; 4 concursuri de proiecte propuse şi
realizate de elevi în domeniul educaţiei antreprenoriale;
12 echipe câştigătoare la concursurile de proiecte vor
participa la un stagiu de pregătire, o săptămână, într-o
companie; 2 minighiduri: unul metodologic pentru clasa
a XI-a şi altul de bune practici pentru clasa a X-a.

Sustenabilitate:
după
terminarea
proiectului, sistemul informatic va constitui o bază
valoroasă
de
resurse
în
domeniul
antreprenoriatului pentru elevi şi profesori; va fi
îmbogăţit în permanenţă cu alte resurse de
învăţare; va permite colaborarea între licee şi
firmele locale.
A consemnat,
Profesor Daniela Delion
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja”
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Proiectul de Parteneriat ,,Opera Prima”
n perioada 2009-2011, liceul nostru a participat, cu
un important număr de elevi ai claselor a IX-a şi a
XII-a, la un foarte interesant şi instructiv proiect de
educare a tinerilor prin artă.
Centrul de Creaţie şi Educaţie prin Teatru ,,Opera
Prima” ne-a propus un proiect inovativ, menit să asigure
accesul la cultură şi să realizeze educaţia tinerilor, într-o
manieră alternativă şi accesibilă. Proiectul a fost sprijinit de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Primăriei
Municipiului Bucureşti şi de participarea unor instituţii de
prestigiu: Teatrul de Comedie, UNATC ,,I. L. Caragiale”
Bucureşti şi Clubul UNESCO Adolescenţii, sub conducerea
domnului George Mihăiţă, directorul Teatrului de Comedie.

,,Opera Prima” susţine un model sociocultural inedit şi reprezintă o completare practică
a procesului de predare din instituţiile de
învăţământ.
Proiectul a fost realizat de tineri
absolvenţi şi masteranzi ai Universităţii
Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică
,,I. L. Caragiale” şi s-a adresat tinerilor printr-un
dialog direct, cald şi neconvenţional. Tinerii
educă tinerii, fie că este vorba de actori, de elevi
din licee, de copii instituţionalizaţi, toată lumea
are de învăţat din experienţele celorlalţi.

Colaborarea a constat în prezentarea de spectacole-lectură după texte din
programa şcolară, (dramatizarea romanului ,,De veghe în lanul de secară” de
Sellinger), ca punct de plecare pentru discuţii de orientare spre lectură şi spre o
judecată proprie a celor citite, de a deschide elevilor noi perspective culturale şi
de a le da o alternativă de petrecere a timpului liber. În continuarea activităţii
desfăşurate în şcoală, elevii au fost invitaţi să participe la mai multe reprezentaţii
teatrale, organizate la Clubul Copiilor Sector 5. Toate reprezentaţiile au fost
urmate de discuţii de orientare şcolară şi profesională, neconvenţionale, într-o
relaţie de colaborare fără ierarhii rigide, primite cu interes de participanţi.
Confruntările de teatru-sport organizate de actori, implicându-i deopotrivă pe
elevi şi pe profesori, le-au facilitat relaţionarea şi le-au dezvoltat capacitatea de a
comunica, având şi un rol dezinhibator. Ele i-au ajutat să se cunoască mai bine,
să-şi structureze personalitatea şi să-şi dezvolte spiritul competitiv.
6
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Impresii... pe marginea unui spectacol
iesa ,,Dragă Elena Sergheevna” este debutul
dramaturgului Ludmila Razumoskaia, născută în anul
1946 la Riga, Letonia.
Spectacolul a avut un mare succes, piesa fiind tradusă şi
jucată în peste douăzeci de ţări.
Prin Proiectul ,,Opera Prima”, actori profesionişti şi elevi de liceu
se află pe aceeaşi scenă, jucând în acelaşi spectacol despre elevi şi
pentru elevi. Mie mi-a plăcut să văd un
spectacol altfel şi chiar m-a impresionat.
Rolul principal, Elena Sergheevna,
a fost interpretat de Sorina Ştefănescu, absolventă a secţiei de actorie a UNATC
,,I. L. Caragiale” din Bucureşti. Aceasta a reuşit să treacă cu uşurinţă prin toate
stările personajului, de la bucurie la disperare, de la starea de şoc la cea raţională.
Liviu Chiţă a interpretat personajul Volodea, liceanul malefic, ,,viitor diplomat”,
după cum se autocaracterizează, reuşind să se evidenţieze cu rolul său negativ
printre cele comice, un rol complex şi destul de greu de jucat, după umila mea
părere.
Cei trei tineri viitori actori, Ilinca Tuvene (Linda), Vlad Bălan (Vitea), Gabi Fereşteanu (Paşa) – fost elev al
Liceului Teoretic ,,Ştefan Odobleja”, în ciuda vârstelor fragede, au reuşit să
capteze atenţia spectatorilor prin maturitatea şi determinarea lor în piesă.
Spectacolul a fost urmat de discuţii pe tema principală din piesă. Actorii ni
s-au adresat nouă, elevilor-spectatori.
,,Tu, ca elev, ce ai fi dispus să faci pentru o notă mai mare la
teză?!”
Evident, niciun elev n-ar fi apelat la o metodă ca cea prezentată în
piesă, de a ţine prizonieră, în propria casă, profesoara de matematică şi să o
mai şi ameninţi. Alte timpuri, alte posibilităţi.
Un elev a afirmat că ar fi dispus să mituiască profesorul pentru a obţine o notă mai mare, dar nu credea
că ar fi şi posibil aşa ceva.
Actorii s-au adresat şi profesorilor prezenţi, întrebându-i dacă ar fi acceptat cadoul oferit de elevii din
piesă, acel ceas de aur. Răspunsul unanim a fost un ,,nu” categoric. Nimic nu justifică favorizarea unor elevi.
Profesorul trebuie să fie acelaşi, la fel pentru toţi elevii săi.
Nicolae Ionescu X F

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja”
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Campania Globală pentru Educaţie 2010!
ampania Globală pentru Educaţie este un eveniment desfăşurat anual, la nivel mondial, de o
coaliţie de asociaţii de caritate, sindicate şi grupuri de cetăţeni din întreaga lume şi care,
începând cu anul 2001, este coordonat în România de Organizaţia Salvaţi Copiii.
Campania Globală pentru Educaţie doreşte să reprezinte un factor de presiune la nivelul liderilor de
opinie şi autorităţilor, arătând că este timpul demarării de acţiuni pentru a nu se permite încă unei generaţii de
copii şi adulţi să nu beneficieze de educaţie.
În acest an, la nivel internaţional,
Campania Globală pentru Educaţie pune
accentul pe finanţarea educaţiei, scoţând în
evidenţă obligaţia autorităţilor din toate ţările
lumii de a aloca mai multe resurse pentru
realizarea, până în anul 2015, a obiectivelor
„Educaţiei pentru Toţi”, aşa cum au fost
acestea
aprobate
de
comunitatea
internaţională în anul 2001, în cadrul
Conferinţei de la Dakar.
În România, Campania urmăreşte să
atragă atenţia asupra finanţării educaţiei,
subliniind două aspecte – pe de o parte
impactul produs asupra elevilor de măsurile
luate de autorităţi cu privire la finanţarea
educaţiei şi, pe de altă parte, costurile pe care trebuie să le acopere familia pentru şcolarizarea copiilor.
Mesajul general al campaniei: “Join 1Goal – Education for All”
Sloganul campaniei: ,,Învăţământul gratuit costă!”

Marina Bulai X F
8
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Scrisoare imaginară
12 ianuarie 2011
Bucureşti

Domnule Eminescu,
ă scriu din viitor, mai precis din anul 2011. Nu vin cu veşti tocmai înbucurătoare, pot
spune că sunt veşti chiar triste.
De
când au apărut calculatoarele şi mai precis internetul, tânăra generaţie nu mai citeşte atât
de multe cărţi, nu se mai informează din biblioteci şi nici nu mai foloseşte stiloul. A înlocuit toate aceastea
cu calculatoare, sau lepto-uri, unde găsesc foarte uşor informaţii pe internet, iar prea frumosul şi
respectatul stilou a fost înlocuit cu pixuri nepreţuite la şcoală, iar acasă cu tastele calculatorului.
Cărţile sunt citite cu plăcere de tot mai puţini adolescenţi. Se pare că majoritatea citesc doar
pentru că şcoala o cere. Până şi frumoasele dumneavoastră poezii au început să-şi piardă auditoriul, căci
noua generaţie a uitat să mai deschidă o carte de versuri.
Câţiva romantici incurabili, îţi mai recită azi în gând ,,Luceafărul” sau ,,Pe lângă plopii fără soţ”.
Câţiva copii la grădiniţă mai învaţă pentru serbarea de sfârşit de an, memorabila dumneavoastră poezie
,,Somnoroase păsărele”.
Nu vă întristaţi!... Poeziile dumneavoastră sunt încă apreciate, le învăţăm din clasa întâi până în
clasa a douăsprezecea şi aţi rămas tot cel mai mare poet pe care ţara noastră l-a avut vreodată.
Pentru mine, aţi fost şi veţi rămâne un mare poet, sursa mea de inspiraţie. Deşi nu v-am spus până
acum în scrisoare, scriu şi eu versuri. Oare cer prea mult dacă vă rog să-mi daţi câteva sfaturi? Există
şi mereu vor exista în orice generaţie, copii şi tineri visători care vă vor lua poeziile exemplu în încercarea
lor de a versifica.
Ştiu că poate v-am întristat, dar sunt sigură că v-aţi şi bucurat să aflaţi că pentru noi aţi rămas cel
mai mare poet român.
Aştept cu sufletul la gură un semn de inspiraţie din partea dumneavoastră, ce poate va schimba
vieţi.
Cu cel mai mare respect şi cu o stimă imensă,
Ionescu Andreea, X F
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja”, Bucureşti
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Omagiu Mihai Eminescu
n rime se scrie istoria naţiunii,
De dragoste sunt acoperite laudele,
Căci acele versuri au mângâiat sufletele
Unor oameni uniţi de aceleaşi idealuri.
În Luceafărul pe el s-a regăsit.
Pe toţi la viaţă ne-a trezit...
Era steaua ce lumina pământul,
Folosind doar cuvântul.
O ţară întreagă cântă un romantic scriitor,
Ce a schimbat poezia naţională.
A cântat iubirea, a făcut totul să pară uşor,
Toţi am învăţat ce înseamnă o dragoste reală.
Românul s-a născut poet de la el încoace.
De atunci, cel care iubeşte nu mai tace.
Recită o poezie scrisă de el şi uită de restul,
Este o certitudine –
Românii îl au pentru eternitate pe EMINESCU!

Alexandru Cîrciumaru X F

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja”
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Descântec de dragoste în Cetatea lui Bucur
um s-a născut ideea? Odată cu Mythos, Clubul de Mitologie şi Folclor al Liceului
Teoretic ,,Ştefan Odobleja”. O idee a generat o alta, un nume a creat un renume şi
tot aşa...
De ce? În câteva cuvinte,
pentru că Veşnicia s-a născut la
sat...

Cum? Prin empatie,
împreună cu doamna
profesoară
Luiza-Faustina Vlad

Preocupările pentru folclor sunt mai vechi, ele rezidă în înseşi
rădăcinile noastre, în copilăria şturlubatică şi inocentă, ca a bălaiului
Nică, în respectul pentru bunul simţ al ţăranului care, în simplitatea sa,
nu a învăţat să fie ipocrit, snob sau necinstit...
Aşadar, împreună am văzut o idee şi, ulterior, i-am dat şi un nume,
cum ziceam, Mythos. Am adunat apoi cu mic, cu mare, începând cu
clasele a V-a şi continuând până la clasele a XI-a, elevi dornici să-şi
descopere originile, să poarte cu mândrie costumul popular, să
renunţe cu drag la banala spumă de păr pentru codiţe împletite şi
trandafiri la ureche şi la teneşii Converse în favoarea cizmelor pentru
joc.
Li s-a părut absurd la început, când nu înţelegeau de ce picioarele
nu se mişcă singure la sârbă, aşa cum trupul se smuceşte convulsiv şi
fără eforturi în club, după ritmuri eşuate de house... Au înţeles apoi,
pentru că jocul popular nu se învaţă, se simte, se trăieşte, se joacă
mâncând pământul. Şi, încetul cu încetul, au început să simtă, să-şi
descopere originile sufocate în interior de prea multă civilizaţie care
uniformizează...
Iată-i acum, sâmbăta
sau duminica la şcoală,
renunţând cu bucurie la
somn, la PC-ul sfânt, sau
la reuniunile de gaşcă
pentru a veni să joace, să
cânte şi să descânte
împreună,
ca
la
şezătorile de altădată...
12
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Aşa că, ne-am gândit să facem o şezătoare
sectorială şi uite că sâmbătă, 26 martie 2011, ne-am
împlinit dorinţa fiindcă Liceul Teoretic ,,Dimitrie
Bolintineanu” a răspuns invitaţiei noastre. Ne-am
adunat la Sala de Festivităţi a Şcolii Generale nr. 135,
împreună cu elevi, părinţi şi alţi profesori coordonatori
şi am organizat un spectacol cu tema ,,Descântec de
dragoste în Cetatea lui Bucur”, care ne-a încântat un
weekend anost…
Mythos a prezentat cântece din repertoriul
teleormănean: Fir-ai tu să fii de murg şi Mărine, la
nunta ta – Andrei Alexandru, cls.a V-a C, Dădică –
Rusu Lucia, cls. a VIII-a C. Descântece de dragoste
autentice, culese din aceeaşi zonă folclorică, au avut
drept performeri elevele: Alexandra Turcu VI B,
Roxana Mancini şi Ana Rotariu VIII A, Ana-Maria
Crăciun, Cosmina Caloian şi Alina Leahu IX E,
Diana Constantinescu XI C, Cătălina Craiu XI F.
Mythos a prezentat cântece din repertoriul
teleormănean: Fir-ai tu să fii de murg şi Mărine, la
nunta ta – Andrei Alexandru, cls.a V-a C, Dădică –
Rusu Lucia, cls. a VIII-a C. Descântece de dragoste
autentice, culese din aceeaşi zonă folclorică, au avut
drept performeri elevele: Alexandra Turcu VI B,
Roxana Mancini şi Ana Rotariu VIII A, Ana-Maria
Crăciun, Cosmina Caloian şi Alina Leahu IX E,
Diana Constantinescu XI C, Cătălina Craiu XI F.
Clubul de mitologie şi folclor Mythos
Profesori Mihaela Ene & Faustina Vlad
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2011 - Anul European al Voluntariatului,
declarat de Comisia Europeană
copul general al Anului European este acela de a încuraja şi sprijini – îndeosebi prin
schimburile
de experienţă şi de bune practici – eforturile depuse de Comunitate, de statele membre, de
autorităţile locale şi regionale pentru a crea la nivelul societăţii civile condiţii favorabile
voluntariatului în Uniunea Europeană (UE) şi pentru a spori vizibilitatea activităţilor de voluntariat
în UE. Obiectivele sunt următoarele :
- depunerea de eforturi în favoarea creării unui mediu propice voluntariatului în UE;
- abilitarea organizatorilor de activităţi să amelioreze calitatea activităţilor de voluntariat;
- recunoaşterea activităţilor de voluntariat;
- creşterea gradului de sensibilizare cu privire la valoarea şi importanţa voluntariatului.
Pentru România această acţiune vine să dea un nou impuls dezvoltării mişcării de voluntariat care a
cunoscut o creştere consistentă în ultimii 10 ani şi să creeze premisele unei recunoaşteri adecvate a contribuţiei
pe care voluntarii o aduc la soluţionarea a numeroase probleme şi îmbunătăţirea vieţii celor aflaţi în nevoie.
Datorită faptului că voluntariatul este recunoscut ca fiind promovarea activităţilor benevole în beneficul
societăţii civile, activităţi prin care nu se primeşte o recompensă, se urmăreşte ca membrii societăţii de astăzi
să conştientizeze cât de importantă este implicarea tuturor oamenilor în acţiuni de voluntariat şi
totodată promovarea acestor acţiuni atât în plan naţional cât şi internaţional.
Într-o societate egoistă şi egocentristă, omul uită că trăieşte în comuniune cu alţi oameni şi că alături de
el se află semeni ce au nevoie de înţelegerea şi sprijinul său. Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să învăţăm să
ne acceptăm, să învăţăm să respectăm principiile democraţiei autentice, pentru că numai împreună vom reuşi
să coexistăm într-o societate democratică europeană.
În diversitatea etniilor şi categoriilor sociale de pe pământ constă frumuseţea universului uman, fiecare
dintre acestea contribuind la patrimoniul cultural cu specificul său. Istoria, tradiţiile, cultura fiecărei etnii
reprezintă un capitol important al universalităţii.
Să învăţăm să ne respectăm reciproc, să comunicăm, să ne tolerăm, să cooperăm cu ceilalţi! Doar
aşa nu vor mai exista diferenţe între noi cei care suntem diferiţi, dar totuşi egali.
Educaţia interculturală constituie o opţiune ideologică în societăţile democratice şi vizează viitorii
cetăţeni să facă cea mai bună alegere şi să se orienteze în contextul schimbărilor intervenite în sistemele de
valori. Ea trebuie să devină o constantă a pregătirii cadrelor didactice şi să-şi pună amprenta asupra
programelor şcolare şi materiilor de învăţământ, asupra priorităţilor educative, asupra criteriilor de evaluare a
competenţelor şi comportamentelor, asupra relaţiilor cu părinţii şi comunitatea, permiţând formarea
comportamentelor în comunicare, cooperare şi încredere în cadrul
grupului, respect reciproc, toleranţă faţă de opinii diferite.
Dorinţa de progres real, afinităţile profesionale, aspiraţiile şi
preocupările comune au constituit premisele proiectelor interşcolare la
care conlucrează partenerii. Din experienţa acumulată considerăm că,
cele mai eficiente demersuri didactice menite să integreze copiii în
activitatea şcolară sunt cele prin care le prilejuim cât mai multe ocazii să
acţioneze împreună, să se joace laolaltă, să descopere lucruri noi
împreună, oferindu-le o multitudine de experienţe de învăţare.
PProfesor Daniela Delion
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La curţile dorului
ă povesteam cu câtva timp în urmă cum
a luat naştere Mythos şi cum am descoperit cu surprindere
plăcerea elevilor noştri de a renunţa la house şi la trance
în favoarea cântecului şi a jocului popular…
După ce păşeam timizi mai întâi în instituţia noastră,
în faţa conducerii, a cadrelor didactice şi a elevilor curioşi
să asculte şi alte ritmuri, urcam apoi pe
Scena Sălii de Festivităţi a Şcolii Generale Nr. 135,
alături de alţi folclorişti, elevi ai
Liceului Teoretic ,,Dimitrie Bolintineanu”.
Pentru că ne-am familiarizat cu scena,
ne-am gândit să simţim noi emoţii, dar pe o scenă cunoscută,
într-o sală de spectacole pe care au păşit nume
mari ale cântecului românesc. Prin urmare,
am organizat în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sector 5,
prin Centrul Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5,
Asociaţia Ingeraşul Alb şi Organizaţia World Vision
spectacolul folcloric cu scop caritabil ,,La curţile dorului”, care s-a desfăşurat la
Centrul Cultural al Ministerului de Interne, în data de 15 mai 2011 şi care s-a adresat tuturor elevilor din
sectorul 5. Invitaţiei noastre au răspuns afirmativ Grădiniţele Nr. 168 şi 135, Şcolile generale Nr. 128, 131,
141 şi 135, iar dintre cei mari, Liceul Teoretic ,,Dimitrie Bolintineanu”.
Şezătoarea noastră folclorică a atras şi nume consacrate ale
folclorului românesc: Viorica Vlase, Constantin Badea, Vasile
Topârceanu, Ion Ioniţă şi Mihai Cârjaliu, care au dorit să sprijine
acţiunea noastră caritabilă. Costul unui bilet a fost 5 lei, iar fondurile
obţinute din vânzarea acestora vor fi direcţionate către o familie în
dificultate şi cu risc de marginalizare socială, aflată în evidenţa
D.G.A.S.P.C.
Pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestui proiect folcloric,
Mythos a obţinut Premiul al II-lea.
Şi, pentru că finalul încununează opera, în încheierea
spectacolului, Mythos a împărţit scena cu artiştii profesionişti, împreună
cu care a jucat sârbe şi hore olteneşti, dar şi geamparale dobrogene,
reuşind astfel să înfrângă orice urmă de emoţie…
Spectacolul a avut un real succes, pentru că generaţiile şi-au întins
mâinile într-o adevărată sărbătoare a cântecului şi a jocului
popular, oferind totodată un exemplu de solidaritate.

Coordonatori,
Clubul de mitologie şi folclor Mythos
Profesori Mihaela Ene & Faustina Vlad
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja”
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,,Zile de imagine şi cultură în şcolile şi liceele
din Bucureşti” – 2011
rin acordul de parteneriat încheiat între Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi
Asociaţia Culturală Daria΄S, reprezentată de domnul Viorel Stoica, şcoala noastră a fost
selecţionată pentru a participa la derularea Proiectului ,,Zile de imagine şi cultură în
şcolile şi liceele din Bucureşti” – 2011.
Obiectivele cuprinse în proiect: stimularea lecturii; organizarea
de concursuri; promovarea rolului
literaturii române în viaţa socială;
dezvoltarea programelor culturale
”after school”; promovarea rolului
tinerilor în societate; crearea unei
competiţii între şcolile şi liceele din
Capitală; testarea inteligenţei şi
aptitudinilor.

Pe data de 4 aprilie 2011 a
avut loc vizionarea ecranizării după
piesa ,,O scrisoare pierdută” de I.L.
Caragiale. Au participat elevii claselor a IX-a B şi a X-a B, coordonaţi de doamna profesoară Daniela
Delion. În urma concursului care a vizat lectura piesei şi atenţia în urmărirea filmului, au fost selecţionaţi şi
premiaţi, la nivel de Municipiu, elevii: Elisabeta Boiţ, Georgiana Oancea, Ştefan Coca şi Alexandru
Capalău din clasa a IX-a B. Au primit diplome şi au fost recompensaţi cu o tabără la Costineşti.

Profesor Daniela Delion
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BUNE PRACTICI

Arta modernă sau…. mofturi de ochelarist...
e ceva vreme, mi-am propus să abordez la orele de limba franceză, modalitatea de realizare a unui
eseu. Lucram eseuri şi înainte, dar temele abordate erau mai «pământene» (aşa cum mi-au
mărturisit elevii mei). Gata, decizia a fost luată! Şi asta nu pentru că am o pasiune bolnăvicioasă
să-mi văd elevii torturaţi de ideea de a aborda subiecte «delicate» (după cum tot ei mi-au
mărturisit) ci pentru că am constatat că le este din ce în ce mai greu (cu unele excepţii, bineînţeles) să exprime
şi să susţină, cu argumente, un punct de vedere propriu. Un eseu, ştiu, este ceva înspăimântător, o luptă inegală
cu ideile şi mai ales, îmi veţi spune, «grea misiune». «Doamna, eu cred că voi deveni un gnom» (mărturisea
cineva fără speranţă) şi altcineva mi-a spus: «Păi, dacă e atât de greu, eu voi da bac-ul la engleză». Nu pot să
descriu privirea piezişă pe care am recepţionat-o în încercarea mea de a-i spune copilului că temele pot fi
similare, indiferent de limba în care încerci să le exprimi. Am văzut, în final, o consternare sfioasă. Evident,
nu lipseşte întrebarea obligatorie şi cutremurătoare prin efortul pe care îl presupu ne: «Trebuie să-l scriem în
franceză»? Până aici, mi-am spus… şi am abordat problema… pe sistem (tot de la elevii mei am învăţat şi…
expresia asta). Aşadar… tema de azi este: «Que représente pour vous une œuvre d’art moderne? Comment
influence-t-elle la sensibilité humaine?»

Odată lansată tema, m-am gândit că unii dintre elevi îmi vor putea povesti impresii şi amintiri din
călătoriile făcute în ţară sau în străinătate. Şi mă aşteptam la povestiri de genul: «Când am fost la Viena am
vizitat Muzeul de Artă Modernă din Cartierul Muzeelor (“Museums Quartier”). Într-una din săli m-am
speriat văzând două maşini presate în urma unor accidente – mă aşteptam să văd şi victimele pline de sânge
prin preajmă» sau de ce nu o întâmplare relatată la modul ,,Nu îmi mai amintesc exact, parcă la Berlin, am
văzut nişte pânze mari pe care în loc de picturi erau mâzgălite nişte formule matematice; aduceau cu nişte
table dintr-o clasă de predare, doar că fundalul era alb în loc de negru. Am încercat să urmăresc o ecuaţie care
şerpuia într-un colţ al tabloului până când era să-mi pierd echilibrul de pe picioare”. Dar, surpriză…, tăcere...
După câteva încurajări am auzit de un Picasso, de un René
Maigritte (amintit la o lecţie despre Belgia), cineva mi-a
mărturisit că a văzut un tablou negru cu o cruce albă, dar că nu
i-a putut pătrunde semnificaţia şi... cam atât. Fără să mă
descurajez, după ce prin minte mi-a trecut într-o clipă povestea
«Hainele noi ale împăratului», am realizat că va fi dificil «să
tartinăm» (eu şi elevii mei) pe tablă şi caiete, litere cu care să
construim idei (în franceză). Le-am propus aşadar să vorbim
despre Antonio Gaudí, selectând parcul Guel din Barcelona şi
spre marea mea bucurie, am reuşit să îi surprind. Şi-au amintit
de Sagrada Familia, nu însă şi de casa Batlló aşa că ideea mea a fost surprinzătoare. Recunosc, am avut şi ceva
fotografii, desprinse de pe net (cu mare greutate pentru că în bună parte, acestea sunt populate de «marile
vedete de pe la noi» care intoxică netul cu instantanee surprinse din călătoriile lor pline de descoperiri. M-am
bucurat când am văzut că ideea mea, lipsită de speranţă la început, pe unii i-a împins la reflecţie şi chiar mi-au
spus că le-ar plăcea să mai abordăm şi altfel de subiecte.
Să ne înţelegem, tema poate fi regăsită printre subiectele de bacalaureat în cadrul probei de
«expresssion orale sau expression écrite» aşa că, nu a fost doar o ipoteză lipsită de sens. Şi nu a fost nicidecum
un moft sau o ambiţie personală, ci o încercare de a-i face conştienţi pe elevii mei că trebuie să poată aborda un
subiect (mai ales la un examen) şi să poată avea o părere despre acesta. Mi-aş dori să fie una personală şi... nu o
incursiune hipnotică pe o potecă smulsă dintr-o carte de pregătire pentru bacalaureat (atât de numeroase din
păcate).

Profesor Valentina Matei
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CEI MAI FRUMOŞI ANI…

Adio, copilărie...
e mult îmi mai doream să fiu şi eu „ca ăia mari”. Şi cât de fericită eram când prindeam cheia de
la sertarul unde mama îşi ţinea fardurile. Şi ce mă mai bucuram să merg pe tocuri, ,,să-mi fac
unghiile”, să port perle la gât şi cercei strălucitori în urechiuşele mele firave.
Indiferent de rapiditatea cu care ne maturizăm, amintirile
rămân şi nu ni le va putea lua nimeni.
Acum, mi-aş dori să mai ascult l a casetofon „Punguţa cu doi
bani”, sau abia să silabisesc poveşti nemuritoare, precum
„Cenuşăreasa” sau „Albă-ca-Zăpada”, nu să adorm cu romanul
„Baltagul” sub pernă sau să învăţ pe de rost poeziile pline de
metafore ale lui Mihai Eminescu. Mi-aş dori să mă mai certe
doamna învăţătoare pentru că nu am învăţat corect tabla înmulţirii şi
nu doamna profesoară pentru că am uitat definiţia paralelogramului.
Au trecut secunde..., minute..., ore..., zile... Au trecut ani...
Creştem fără să ne dăm seama, incredibil de repede, neputincioşi în
faţa timpului. Suntem ca nişte frunze într-o pădure ce are mii, zeci,
sute de mii de frunze. Îngălbenim, ne uscăm şi ne desprindem de pe
creangă. În locul nostru apar alte frunze, verzi, crude... şi roata se
învârte...
Am învăţat în clasa a patra un cântecel care, la vremea aceea (dar şi acum, ca să fiu sinceră) m-a
făcut să plâng. Nu mi-l mai amintesc pe tot, doar două versuri, care sună cam aşa: „Copilăria, n-o vom uita,/
Nu ne mai întâlnim cu ea”. Cât de adevărat!... Parcă ieri veneam în clasa întâi, cu flori pentru doamna
învăţătoare şi cu abecedarul la subţioară. Acum, în loc de grupurile de litere, învăţ sintaxa propoziţiei şi
modurile verbale.
Nu regret că am crescut. Toate momentele
pe care le trăiesc sunt de neuitat. Copilăria are
farmecul ei inconfundabil. Acum, mă ispiteşte
adolescenţa! Am înţeles că este bine să-ţi trăieşti
vârsta, să nu-ţi doreşti să creşti mai repede.
„Trăieşte clipa!”, adu-ţi aminte de fluturii
care trăiesc o singură zi şi care nu îşi doresc nicio
clipă ca aripile timpului să bată mai repede...
Încearcă să „zbori”, să „baţi lin din aripi”, să te
bucuri de fiecare picătură de ploaie, de fiecare rază
de soare, de fiecare fulg de nea. Încearcă să trăieşti
prezentul fără resentimentele trecutului. Şi totuşi...,
timpul se scurge pe lângă noi fără să ne ceară
permisiunea. Acest adevăr îmi provoacă o stare de
melancolie. Privesc în urmă şi nu-mi vine să cred că
au trecut deja 14 ani din viaţa mea... Mă bucur că
există amintiri. Pe acestea nu mi le poate lua
nimeni, niciodată...
Adio, copilărie! Bun venit, adolescenţă!
Andreea Mocanu VIII C
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Etape...
ai este puţin până la încheierea ciclului gimnazial şi deja simt fiori pe şira spinării când mă gândesc
că în septembrie nu îmi voi mai căuta colegii cu privirea în careul din curtea şcolii, ci voi păşi
sfioasă pe coridoarele unui alt liceu, întâlnind la fiecare pas feţe necunoscute, unele dubioase, altele
prietenoase, dar toate străine…
Alţi profesori, alte reguli, alţi colegi, altă atmosferă, alt drum, altă viaţă, un nou început…
Colegii de la clase paralele s-au oferit să mă ajute cu câteva răspunsuri la întrebări legate de acest subiect.
Per total, răspunsurile au fost asemănătoare. Tuturor ne pare rău că ne despărţim de colegi (de toţi colegii sau
doar de o parte), de profesorii pe care unii dintre noii îi ştim din clasa I, de atmosfera creată în Micul orăşel
Odobleja, cu bune şi cu rele, cu uniforma simplă, cu prietenii neţinând cont de vârstă, de sex sau de etnie...
Timiditatea a fost învinsă de unii dintre noi, iar acum ne salutăm în pauze fără să ne înroşim şi fără să ne
ignorăm.
Mi-am întrebat colegii ce ar lua cu ei mai departe din Gimnaziu?
,,Prietenele mele. Le-aş lua cu mine oriunde, mai ales la liceu. Sunt puţine, dar ştiu că mereu mă
voi baza pe ele, în orice situaţie.”, îmi spune Raluca.
,,Eu vreau să rămân aici. Îmi este lene să mă reintegrez; să spun de mii de ori de unde vin, pe cine
am avut profesor la materia X, de ce erau regulile alea etc. Gândul că va trebui să schimb câteva mijloace
de transport, să mă trezesc cu o oră mai devreme mă îngrozeşte teribil.”, mărturiseşte Cristina.
Lui Ciprian îi vor lipsi atât profesorii şi cât şi colegii, prietenii, dar mai ales dirigintele. L-am întrebat,
de ce? ,,Pentru că... cine ştie peste cine voi nimeri la un alt liceu! Aici m-am simţit foarte bine, ocrotit!”
Părerile noastre sunt cam aceleaşi. Ne vor lipsi atmosfera, profesorii, muzica din pauze, colegii mai mari,
prichindeii de care ne lovim la parter când coborâm la bufet; domnii şi doamna gardian care au reuşit să ne
cunoască pe toţi şi pe care îi salutăm la venire şi la plecare; terenul de sport care iarna este un adevărat câmp
de luptă cu zăpadă, iar vara este perfect pentru decorul unor fotografii, sau pentru a pălăvrăgi la sfârşit de
program cu colegii de pe tură…
Dar,... oare noi le vom lipsi lor – profesorilor, prichindeilor, gardienilor şi chiar terenului de sport?!?...
Profesorilor spun că da. Ne-au luat pietre neşlefuite şi au descoperit în cei patru ani că unele erau chiar
diamante. Pentru toate şi-au dat însă aceeaşi silinţă.
Prichindeilor nu cred, pentru că pe unii îi cam speriam .
Gardienilor?!? Probabil. Ne cunoşteau deja destul de bine, pe unii chiar după nume.
Poate cel mai dor îi va fi terenului de sport care va trebui să se obişnuiască să fie ,,călcat în picioare”
de alţi adidaşi...
Şi totuşi, ce înseamnă să terminăm gimnaziul?!?
Cred că este singura întrebare la care răspunsul încă nu este bine conturat în mintea colegilor mei de
generaţie...
P.S: O sugestie.
Când vă alegeţi liceul, gândiţi-vă bine!!!
Andreea Mocanu VIIIC
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Adolescenţa...
e spune că cei mai frumoşi ani din viaţa unui om sunt cei petrecuţi în
liceu, spaţiul unde începe şi se desfăşoară aventura adolescenţei. Aici
trăieşti prima iubire şi prima deziluzie, participi la proiecte importante şi
consideri că nota mică de la teză este ,,un capăt de ţară”. Încet-încet îţi
formezi personalitatea şi te alegi cu prieteni pe viaţă... (SB)
Consider că şcoala este cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecăruia.
Se spune că în viaţă este bine să ne urmăm visele şi să facem tot ce ne stă în
putinţă să fim fericiţi. Dacă vom avea rezultate bune la învăţătură, dacă vom da
ascultare profesorilor şi părinţilor, ne va fi viaţa plină de reuşite şi-i vom face
fericiţi pe cei care ţin la noi şi ne iubesc. Se vor bucura de rezultatele şi reuşitele noastre.
Trebuie să admitem că de acum viitorul depinde de noi, de alegerile pe care le vom face...
Perioada liceului este cea în care au loc schimbări extrem de importante în viaţa noastră, este perioada
marilor şi trecătoarelor frământări sufleteşti. Începem să gândim şi să ne gândim. Preferăm discuţiile libere, nu
suportăm critica, avem impresia că nimeni nu ne înţelege şi uneori credem că toată lumea este împotriva
noastră. De fapt, dorim ca toată lumea să ne înţeleagă gesturile şi comportamentul din punctul nostru de
vedere.
La vârsta liceului suntem îndrăzneţi, veseli şi ,,ne plouă cu soare”. Marile aspiraţii se nasc acum. Suntem avizi
de cunoaştere. Închegăm prietenii pe viaţă. Nutrim cele mai frumoase sentimente, simţim primii fiori ai
iubirii...
Nu trebuie să uităm, totuşi, că omul nu este o fiinţă perfectă ci perfectibilă, iar liceul este una dintre etapele
din viaţa noastră care ne ajută să urcăm spre perfecţiune... (AC)
Mulţi dintre noi, abia intraţi în liceu, visează să ajungă cât mai repede la facultate, să scape de sub tutela
părinţilor. Este o dorinţă justificată. Suntem tentaţi de dorinţa unei schimbări radicale, de dorinţa de a fi
stăpâni pe propria viaţă, de legendara libertate... (CA)

Un gând...
ADOLESCENŢA!!!
Te întrebi probabil de ce am scris astfel?! Răspunsul este cât se poate de simplu. Se vorbeşte atât de mult, şi
pe bună dreptate, despre adolescenţă, încât mă gândesc că poate avea ,,brand”-ul ei, asemeni atâtor produse.
Sunt sigură că acum strâmbi din nas şi ridici din sprânceană. De unde şi până unde adolescenţa ,,un produs”?!
Sigur, te gândeşti imediat la marfă şi nu-ţi sună bine comparaţia. Pedagogii argumentează şi demonstrează
însă că nu greşesc gândind aşa.
Cu certitudine, este o etapă în devenirea ta ca om. Suntem de acord, şi mari şi mici, că se află la limita
dintre bine şi rău. Este o perioadă a îndoielilor şi a întrebărilor. Te confrunţi cu multe tentaţii şi nu toate
alegerile tale sunt cele mai bune. Este o perioadă dificilă. Ai drepturi, dar ai şi obligaţii.
,,De ce să mă duc la şcoală? Pot să stau acasă şi să fiu şi deştept! De ce să rămân la toate orele, viaţa e
prea frumoasă, mai ales când e cald afară! De ce să nu chiulesc şi eu? Să mă tezesc de dimineaţă? Să învăţ?
scriu? Eu? Să stau opt ore la şcoală? Profesorii aceştia sunt prea exigenţi!?” întrebări frecvente pe buzele tale.
Răspunsurile sunt uneori corecte, alteori nu. Am studiat basmul lui Ion Creangă, ,,Povestea lui Harap-Alb”.
Pot spune că m-am luminat într-o oarecare măsură. Sunt îndreptăţită să afirm acum că adolescenţa este o
perioadă iniţiatică. Începi să cunoşti mai bine lumea, să-i descoperi secretele, să porneşti pe cărările
neumblate ale vieţii.
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Începi să te cunoşti pe tine, să-ţi descoperi laturile personalităţii, să realizezi schimbările esenţiale ce-ţi
marchează existenţa, să-ţi cunoşti limitele.
Se spune că este ,,cea mai frumoasă perioadă din viaţă”. Încerc să înţeleg şi să-mi confirm adevărul
acestei afirmaţii. Deocamdată am multe nelinişti, izvorâte din întrebările care-şi caută răspunsul. Simt
labirintic drumul pe care mă aflu, instabil emoţional în încercarea de a răspunde la întrebarea ,,Care este locul
şi rolul meu în societate?! Sunt pregătită să devin cetăţean european, să respect valorile europene: pacea,
democraţia, egalitatea, solidaritatea, unitatea, nediscriminarea, pluralismul, demnitatea umană, siguranţa, statul
de drept, toleranţa, fără să uit însă valorile propriei culturi?!” Fiecare popor are de dat şi de primit în acelaşi
timp.
Asemeni lui Harap-Alb, viaţa mă încearcă şi pe mine. Îmi pune în faţă tot felul de probe pe care trebuie
să le trec. Fie că sunt în relaţie cu familia, cu şcoala, sau cu societatea, îmi cultivă sensibilitatea faţă de
problematica umană, faţă de valorile moral-civice, respectul pentru natură şi mediul înconjurător.
Sunt convinsă că fac parte din generaţia de adolescenţi, din ce în ce mai ancorată în realitatea prezentă,
dar cu gândul la viitor. Adolescenţi conştienţi de propria lor formare, responsabili şi cu dorinţa de a contribui
la schimbare pentru ei, pentru colegi şi pentru urmaşii lor. Nevoia de cercetare proprie îi caracterizează pe tot
mai mulţi, ca şi dorinţa de a-şi afirma opiniile şi rezultatul muncii într-un cadru organizat, în faţa colegilor,
profesorilor, părinţilor şi a comunităţii. Îşi cultivă în felul acesta respectul pentru sine şi respectul pentru
ceilalţi. Înţeleg foarte bine că într-o societate în continuă transformare trebuie să fie pregătiţi să ţină pasul şi
să-l alăture pe al lor la progres. Înţeleg că sunt cetăţeni europeni, că integrarea României în Uniunea
Europeană înseamnă pentru ei în acelaşi timp drepturi şi responsabilităţi.
Am citit în revista şcolii gândurile unui absolvent. Mi-a plăcut portretul realizat adolescenţei şi cred că
nu greşesc dacă-l transcriu aici pentru tine, colegul meu de generaţie.
Oglinda nu minte. Este singura care nu ascunde adevărul. În luciul ei se răsfrânge acum imaginea adolescenţei. Frunte
înaltă şi fermă. Privire senină, dar iscoditoare. Fire încrezătoare şi responsabilă în trasarea propriei deveniri. Imaginea acestei
adolescenţe sunt eu, dar la fel de bine poţi fi şi tu şi ea şi el. Noi, voi, ei şi ele. Toţi cei ce am străbătut împreună parcursul celor
patru ani de liceu. Toţi colegii de ieri, de azi şi de mâine, ai acestei vârste pline de întrebări şi răspunsuri, de îndoieli şi
certitudini, de speranţe şi împliniri.
Oare ştiu cu adevărat cine sunt?

Sunt în clasa a XII-a. Nu mai am foarte mult timp la dispoziţie pentru a mă gândi încotro mă îndrept.
Sunt în parcursul drumului meu în viaţă. Cred că este îndreptat spre bine, adică am ales calea cea mai bună
pentru mine, pentru că asta contează, să faci ceea ce este bine pentru tine şi pentru ceilalţi. Dacă tu eşti fericit
şi ceilalţi vor fi alături de tine, la bine şi la greu, sprijinindu-te.
Mă întreb de multe ori cum mă văd ceilalţi? Un punct minuscul în această lume, o stea printre milioane
de stele?! Am şi eu povestea mea, ca toată lumea. Sunt o fiinţă simţitoare, care încearcă să-i dea vieţii sale un
rost. Sunt un suflet printre milioane de suflete şi-mi place viaţa. Mă integreaz uşor în colectivitate, leag
prietenii de lungă durată, sunt optimistă. Unii mă acceptă aşa cum sunt, alţii mai puţin, unii deloc. Fiecare are
dreptul la o părere despre mine, dar eu, cunoscându-mă, cred că ştiu destul de bine cine sunt.
Presupun că toţi adolescenţii îşi pun întrebarea „Încotro mă îndrept?”
Mi-am pus-o şi eu şi mi-am dat seama că nu sunt singură la drum. Părinţii sunt foarte importanţi în
viaţa mea. Ei sunt cei care mă ajută şi mă sprijină în tot ceea ce fac. În ei am încredere deplină. Sunt convinsă
că mă iubesc necondiţionat. Prietenii sunt şi ei alături de mine la bine. Nu pot să spun că la vârsta mea am
nevoie de prieteni la greu, poate doar la soluţionarea unor „greutăţi” care ţin de şcoală. Sunt foarte fericită că
sunt înconjurată de iubire. Cu asemenea părinţi nu am cum să dau greş în viaţă. Ei reprezintă centrul vieţii
mele şi sunt exemple pe care le urmez.
Având parte de bucurie, fericire şi iubire în viaţa mea am încredere în mine şi ştiu că drumul ales este
cel bun.
,,Unde vreau să ajung?”
Î Îmi doresc să ajung acolo de unde privind înapoi să pot spune împăcată şi mulţumită că viaţa mea a avut un rost.
Că nu mi-am irosit forţele cu vise deşarte.
Cristina Gheorghe XII F
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În oglindă...
e spune despre adolescenţă că este o perioadă de tranziţie între copilărie şi tinereţe. Mulţi adulţi,
nostalgici, o considerată cea mai frumoasă etapă a vieţii, în care ,,n-ai voie” să ai vreo problemă.
Noi, adolescenţii, ne străduim parcă din răsputeri să demonstrăm că nu-i aşa.
Consider că adolescenţa este începutul responsabilităţilor, al cerinţelor mai mari şi al
neînţelegerilor. Este momentul în care îţi doreşti să explorezi lumea la maximum, uitând cu bună ştiinţă
de învăţăturile celor mari. Ce pot spune din proprie experienţă este că, în perioada aceasta, în aer
pluteşte din plin mireasma curiozităţii. Aceasta aduce cu ea şi bune şi rele, dar se spune că ceea ce
rămâne peste ani în amintire este iubirea...
,,Prima iubire nu se uită niciodată...”
De atâtea ori auzi repetată acestă afirmaţie, încât mai că eşti tentat, apriori, să ţi-o însuşeşti.
Numai că, adolescentele noastre nu mai visează la Făt-Frumosul călare pe un cal alb. S-au schimbat
timpurile, s-au schimbat obiceiurile, s-au schimbat şi modelele... Ai din plin de unde alege şi atunci de
ce să nu ţi-l doreşti pe o motocicletă de nu ştiu câţi cai putere, sau într-o decapotabilă de nu ştiu ce
firmă, că ai văzut tu la TV că se poartă, că este în ,,trend”. Ai văzut..., dar nu es te obligatoriu să ţi se
întâmple şi ţie. A cui este vina că nu te afli la momentul şi la locul potrivit?!?
În realitate, mai degrabă ai parte de omul invizibil. Acel prototip de băiat care nu e niciodată
romantic, pentru că nu-i de felul lui, sau nu ştie cu ce se asezonează acest tip de relaţie. Preferă mai mult
ieşirile cu prietenii, că doar se poartă ,,gaşca”, din care poţi face şi tu parte, dacă renunţi la dorinţa de a fi
doar voi doi. Şi totuşi..., mai speri la momentul când vă veţi plimba mână-n mână pe aleile parcului... E
dreptul tău să visezi. Asta nu înseamnă că se va şi întâmpla, dar tu visezi... Ai citit multe cărţi, ai ascultat
multe poveşti şi încă mai crezi în ele. Aşa simţi tu. Nu-ţi plac băieţii ,,căzuţi din copac” – am citat o
prietenă, care să te cucerească monosilabic: „Eu Tarzan! Tu, Jane?!”. Încă mai au căutare inteligenţa şi
sensibilitatea. Ai nevoie de atenţie nu ,,de amorul artei”. Te respecţi şi este firesc să vrei să fii respectată.
,,Şi ce fată frumuşică are mama...”, o spune poetul, nu eu. O recunosc şi alţii... Sigur, nu este vorba
despre Elena din Troia, dar nu ne lipseşte încrederea în noi. Şi cu toate acestea... suntem romantice şi
visătoare... Visăm la ,,primul sărut”, la ,,primul te iubesc”, la plimbarea sub clar de lună...
Ştiu, veţi spune că este secolul vitezei, că nu mai este timp de ,,fleacuri”..., dar mă întreb şi vă
întreb, oare timpul nu suntem noi?!?...
Toate în jurul nostru se schimbă! Mă trezesc dimineaţa şi mă uit în oglindă. Şi eu sunt
schimbată...
Azi facem tot ce putem ca mâine să ne fie mai bine. Uneori, însă, rezultatul strădaniei parcă se
încăpăţânează să se arate. Mă gândesc la colegii mei de generaţie care nu-şi găsesc resursele necesare,
iterne şi externe, să se autodepăşească.
România nu face parte dintre marile puteri ale lumii, însă încearcă azi să fie „mai bună ca ieri”
pentru mâine. Nu putem să nu recunoaştem că paşii sunt mărunţi şi înceţi dar, cred eu, siguri spre o viaţă
mai bună. Este vizibilă diferenţa între posibilităţile materiale şi spirituale pe care le aveam cu câţiva ani
în urmă şi cele pe care le am acum. Este clar că lucrurile se mişcă şi sper că într-o direcţie bună.
Suntem în Uniunea Europeană. Putem călători spre a ne întări şi îmbogăţi din cultura şi
civilizaţia altor popoare. Avantajele sunt majore. Ai ocazia să înveţi multe, să-ţi perfecţionezi o limbă
străină, să-ţi faci mulţi prieteni şi, desigur, să trăieşti aventura vieţii tale. Cei ambiţioşi, care au un ideal
în viaţă, au toate şansele să reuşească. Avem tot ce ne trebuie ca să ne autodepăşim. N-ar fi păcat să nu
ne folosim resursele la maximum?!?
Cristina Drăgănoaia XII F
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Cine sunt eu?

Cineva
desea ne punem această întrebare, la care rareori găsim răspunsuri. Eu sunt o fiinţă comună, cu o
înfăţişare comună, cu pasiuni comune? Nu, eu sunt diferită prin raportarea mea la ceilalţi. Căci mai
mulţi oameni pot avea păreri diferite despre aceeaşi persoană. Poate ţie, ţi se pare un lucru comun să
fumezi, doar pentru că mulţi o fac.
Dar eu, acest eu crede că nu e niciun beneficiu şi nicio parte bună în acest „sport de timp liber”. Exemplele
pot continua, pentru că motive se găsesc, dar, întrebarea este, câte motive sunt corecte?
Nu am ştiut niciodată cine sunt eu. Sau poate nu am reflectat îndeajuns asupra propriei mele
persoane. Eu am fost întotdeauna o fire încăpăţânată, uşor de influenţat şi mereu cu zâmbetul pe buze.
Trăsături de caracter ce m-au făcut să fiu privită ca un superior uneori şi ca un inferior, alteori. Dar tu, ce
părere ai? Poate ţie ţi se pare interesant faptul că sunt uşor de influenţat, spre deosebire de părerea mea
personală. Şi totuşi, nu ştiu de ce nu am găsit răspunsul, care să mă mulţumească, la această întrebare atât
de simplă.
Eu sunt un om, un om care deşi are o înfăţişare de care nu e întotdeauna mândru, ar trebui să se
placă aşa cum este, pentru că Dumnezeu a avut propriile Sale motive, care sunt sigură că sunt corecte,
motive pe care ni le va împărtăşi atunci când El va crede de cuviinţă.
Eu, eu sunt importantă pentru familia mea. Punct. De ce doar pentru familia mea? Pentru că sunt
singurele persoane despre care ştiu sigur că nu mă vor trăda, nu mă vor vorbi pe la spate şi mereu îmi vor
spune în faţă ceea ce cred, pentru că ţin la mine şi îmi doresc doar binele.
Îndrăznesc să apelez la definiţia filologică a acestui cuvânt tocmai pentru că ideile mele sunt
aproape inexistente şi poate de nedescifrat pentru tine, cititorule, care doreşti să afli la sfârşitul acestor
rânduri răspunsul la întrebarea care te chinuie, la fel ca şi pe mine şi te macină în interior:
Eul constituie individualitatea, personalitatea cuiva; reflectarea propriei existenţe de către
conştiinţa individuală a omului.
Adevărat, „conştiinţa individuală a omului”. Pentru că, exact cum precizasem mai sus, există o
sumedenie de păreri diferite despre aceeaşi persoană. De ce? Pentru că acest cuvânt monosilabic este pe cât
de simplu, pe atât de complicat. Este individual. Reflectă personalitatea. Şi pentru a răspunde la
întrebarea ce constituie subiectul acestui eseu, va trebui să ştiu ce este aceea o personalitate, în consecinţă,
voi apela din nou la definiţie care spune: ceea ce este propriu, caracteristic fiecărei persoane şi o distinge
ca individualitate conştientă şi liberă; ansamblu de trăsături morale sau intelectuale prin care se
remarcă o persoană; felul propriu de a fi al cuiva.
Am înţeles! În final, am înţeles! Eu sunt o fiinţă importantă, un diamant neşlefuit pe suprafaţa dură
şi plină de obstacole a Pământului, un caracter şi o persoană aparte. Eu sunt preţioasă datorită faptului că
sunt unică. Unică nu prin pasiunile şi caracteristicile mele fizice, ci unică prin felul propriu de a îmbina
toate acele pasiuni comune într-un amestec ce îmi poartă amprenta. Un amestec ce niciodată nu va putea fi
preluat în întregime, oricât de mult s-ar strădui cineva. Pentru că acest amestec conţine tot ceea ce mă
defineşte, de la părul blond, atât de comun şi până la procentajul fiecărei trăsături ce se ascunde în
interiorul meu, formându-mi personalitatea. Şi sunt conştientă deoarece realizez ce trăsături îmi aleg
pentru a mă defini, pentru a-mi reflecta pe cât posibil personalitatea înrădăcinată adânc în mine, pentru că
oamenii nu văd ceea ce este în interior, ci doar ceea ce este la exterior. Şi sunt liberă, căci nimeni nu-mi
impune cum să fiu, aleg singură, dar asumându-mi răspunderea pentru comportamentul meu.
În concluzie, acest eu este caracteristic miliardelor de oameni ce populează Terra. Este, probabil,
unul dintre puţinele cuvinte care ne definesc pe toţi, fără nicio excepţie. Ceea ce ar trebui să ne facă să ne
simţim importanţi pentru că, în fond, atunci când uneori avem impresia că suntem nesemnificativi şi că
nimeni nu ne-ar simţi lipsa ar trebui să realizăm că acest sentiment de nesiguranţă ni-l creăm noi, prin
neîncrederea în forţele proprii. Acest eu ne face să fim unici, pentru că nimeni, în afară de tine, nu are dreptul
să spună că eşti neimportant. Acesta este un sentiment existent în fiecare persoană.
spunea
că a citit
într-o
şi i s-a
important
de reţinut,
îndemnul
ca importantă.
de fiecare dată când te
Eu
sunt unică
prin
felulcarte
propriu
depărut
a face
din trăsături
comune
o fiinţă
raportezi
Andreea Mocanu VIIIC
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Schiţă de autoportret...

glinda nu minte. Este singura care nu ascunde
adevărul. În luciul ei se răsfrânge acum
imaginea tinereţii. Frunte înaltă şi fermă.
Privire senină, dar iscoditoare. Fire încrezătoare şi
responsabilă în trasarea propriei deveniri.
Imaginea aceasta sunt acum eu, dar la fel de bine
poţi fi şi tu şi ea şi el. Noi, voi, ele şi ei. Toţi cei ce am
străbătut împreună parcursul celor patru ani de liceu.
Toţi colegii de ieri, de azi şi de mâine ai acestei vârste
pline de întrebări şi răspunsuri, de îndoieli şi certitudini,
de speranţe şi împliniri.
„Oare ştiu cu adevărat cine sunt?”
Sunt clipe când privesc spre trecut şi-mi amintesc
cu bucurie şi nostalgie de momentele copilăriei lipsite
de griji. Nu ştiam că există griji, pentru că ele îi
preocupau doar pe părinţi. Mă asemănam cu Nică din
„Amintirile” lui Ion Creangă şi tare fericită mai eram!
În fiecare zi, iarnă sau vară, cald sau frig, pedepsită sau
nu pentru trăznăile pe care le făceam, zâmbetul nu-mi
dispărea niciodată.
Acum, viaţa mi s-a schimbat radical. În fiecare zi
sunt pusă la încercare pentru a demonstra că am
capacitatea de a depăşi obstacolele în calea realizării propriului ideal. Totuşi, în spatele seriozităţii şi a
responsabilităţii, de multe ori mai simt nevoia să mă regăsesc în imaginea copilăriei. Sunt visătoare dar şi
realistă, pe cât este posibil.
Ador viaţa activă. O parte din timpul liber, mai ales vacanţele de vară, le petrec la munte alături de
prieteni, departe de zumzetul şi forfota oraşului. Pun suflet în ceea ce fac şi-mi place ca toate să-mi iasă bine.
Mă ţin de promisiuni, chiar dacă nu le pot onora imediat.
Am avut posibilitatea să intru la liceul dorit şi astăzi vă spun cu bucurie că ador colectivul în care mam aflat timp de patru ani. Profilul clasei mele a fost real şi specializarea matematică-informatică. Nu am ales
profilul filologie întrucât am dorit să învăţ câte ceva din tainele informaticii, convinsă fiind că mai târziu îmi
vor fi de folos. Nu am abandonat însă dorinţa de a scrie şi am fructificat fiecare oportunitate pentru a-mi
încerca puterile în concursuri de creaţie literară. Reuşitele m-au ajutat să aleg mai uşor drumul pe care vreau
să-l urmez după terminarea liceului.
Îmi place să observ realitatea în care trăiesc, să-i simt pulsul, s-o analizez şi să aştern pe hârtie impresii.
Mi-ar plăcea să scriu cândva o carte. Sunt convinsă că nu este uşor, că mai am mult de trudit în faţa foii albe,
dar am ambiţie şi o viaţă înainte. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice sper că mă va ajuta mult în
împlinirea visului. Cred în propria perfecţionare şi doresc să-mi împărtăşesc ideile cu ceilalţi.
Mi-aş dori să fiu o floare de nu-mă-uita în bibliotecile oamenilor, iar reportajele mele să fie citite
cu plăcere.
Succes în tot ceea ce vă doriţi să deveniţi în viaţă!
Absolvent,
Cristina Macovei
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Am visuri mari de viitor...
ă îndrept cu paşi înceţi dar siguri spre viitor. Am multe visuri de împlinit şi sper că voi
reuşi să înfăptuiesc ce îmi propun.
Mi se oferă şansa să merg înainte. Mi se dă posibilitatea să aleg între bine şi rău. Nu mam confruntat încă cu greutăţile vieţii şi le iau toate cu uşurinţă. Greşesc de multe ori şi-apoi regret.
Voi lupta din greu să ajung acolo unde îmi doresc şi mă voi strădui să depăşesc fiecare obstacol. Cu
timpul, cred că mă voi maturiza, voi gândi corect, voi învăţa să iau decizii şi să-mi dau seama ce e mai bine
pentru mine. Nu pot apela mereu la ajutorul părinţilor şi al prietenilor.
De multe ori mă gândesc încotro mă îndrept, ce va veni şi câte mi se vor implini. Ştiu că depinde în
mare parte de mine să am viaţa pe care mi-o doresc.
Sunt în clasa a XII-a. Ţelul meu a fost să învăţ pentru a dobândi o cultură generală bogată, pentru a fi
pregatită pentru un viitor.
Liceul ne îndrumă spre calea pe care o vom urma. Pregătirea fiecărui copil depinde de caracter, de
familie, de anturaj. Unii se orientează spre a le fi mai bine, alţii clachează când nici nu au început să facă
primii paşi în viaţă.
Mă gândesc adesea ce vreau de la viaţă. În primul rând, ştiu că tot ce voi face va fi pentru mine. În
mintea mea ocupă un loc important şi bucuria oamenilor care mă iubesc şi mă ajută să-mi îndeplinesc visele.
Cu siguranţă, îi voi face să se simtă mândri de mine. Părinţii sunt cei mai importanţi în viaţa unui om, apoi
rudele, profesorii care îşi dau silinţa să devenim conştienţi de existente noastră, să nu rămânem ,,unul printre
ceilalţi”. Pe aceşti oameni eu îi respect şi-i admir cel mai mult. Vreau să nu-i dezamăgesc niciodată.
Viaţa este o luptă continuă, iar drumul pe care ni-l
alegem, trebuie să-l parcurgem încet, cu grijă, să fim atenţi,
pentru că de sus poţi să cobori în câteva momente, iar ca să
urci îţi trebuie putere, puterea minţii.
Pentru a fi împlinit şi bucuros că ai ce ţi-ai dorit, trebuie
doar să ai încredere în tine mereu, să ştii că poţi mai mult, să
nu te laşi influenţat de cei care aparent sunt prieteni, dar care nu
vor să te vadă bine. Să ştii mereu să lupţi când îţi doreşti ceva.
Viaţa ne va închide unele portiţe şi ne va deschide altele. Nu e
simplu, dar e ruşinos să te dai bătut la prima adiere de vânt. Toate,
bucuriile şi supărările, ne învaţă ceva nou, ne formează caracterul
şi felul de a fi şi, nu în ultimul rând, ne ajută să tragem învăţături
şi să cunoaştem fel şi fel de întâmplări care ne vor deshide ochii
într-un fel sau altul.
Cel mai important este că eu ştiu ce vreau şi ştiu cât va
trebuie să muncesc pentru a ajunge acolo unde îmi doresc. Mă
bucur că am şansa să-mi aleg singură drumul şi că sunt susţinută.
Sunt şi copii care au un anume talent, sau îşi doresc să facă altceva, dar le este impus de părinţi, sau de
alte persoane, să urmeze un drum care nu-i caracteriziează şi suferă văzând că visurile lor se risipesc.
Eu voi merge pe drumul pe care singură l-am ales, pentru că ştiu exact ce-mi doresc.
Sunt prea mică pentru lume mare, dar lumea poate fi a mea!
Cătălina-Bianca Şerban XII F
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Călător prin viaţă...
ândva, cineva mi-a spus că viaţa este un
miracol. Era un om albit de timp. Sub
înfăţişarea sa simplă ascundea un întreg
univers de taine.
Eram prea mic, iar cuvintele lui prea grele
pentru mintea şi sufletul meu care nu cunoscuseră încă
răul şi aşteptau să se întrupeze eroul din filme care să
salveze lumea. Eram liber. Cunoaşterea ne încătuşează.
Cu cât cunoaştem mai mult, cu atât ne adâncim mai
tare în abisul întrebărilor.
Altcineva spunea că înţelegerea şi cunoaşterea
înseamnă putere, uitând că nouă, oamenilor, nu ne-a
fost dat să cunoaştem tot cuprinsul şi necuprinsul
lumii. Oricine poate spune că că odată cu lărgirea
orizontului cunoaşterii am fost eliberaţi din condiţia
primară şi totuşi... viaţa este un ciclu robotic: ne
naştem, învăţăm să mergem, învăţăm să vorbim şi să
gândim, învăţăm să muncim, apoi închidem ochii şi
lăsăm loc altora să repete ciclul... Suntem ca nişte
furnici care construiesc, construiesc, construiesc, fără
încetare şi fără a şti unde va duce toată munca lor,
dar... construiesc. Suntem ca nişte particule într-o
mişcare ordonată, iar orice tendinţă de mişcare
browniană este urgent reprimată de cei care nu pot
accepta ideea de diferit.
Se spune că educaţia înseamnă cunoaştere.
Mulţi o percep însă ca pe o uniformizare. De ce sunt
pedepsiţi copiii?! De ce sunt penalizaţi elevii?! De ce
sunt criticaţi adolescenţii?! Oare pentru că vrem să fim
diferiţi?! Pentru că nu ne încadrăm în regulile
stabilite?!
Timpul trece... Mai corect spus, noi trecem prin
timp şi constatăm că devenim treptat tot ceea ce
cândva negam cu vehemenţă. Ne transformăm în adulţi
responsabili, care vor binele copiilor, care doresc să-i
transforme în ceea ce sunt ei...
Ne învârtim în cerc cu aceleaşi întrebări: Ce
este viaţa? Un miracol..., un ciclu robotic?... Care este
elementul vital supravieţuirii?! Oxigenul sau
iubirea?!...Zi de zi mă întreb cum ar fi lumea aceasta
fără iubire şi caut răspunsul în zâmbetul fetei care, în
drum spre şcoală visează fără să-i pese că afară plouă...

Seară de seară o văd mergând spre casă.
Luna o admiră şi o învăluie în lumina ei
misterioasă, iar stelele se prind în cârlionţii de pe
frunte. Fiecare cuvânt rostit zboară purtat de vânt
şi reverberează în sufletul meu, compunând
simfonia vieţii. Zâmbetul ei poate face şi cel mai
urât vis, sau cel mai trist g ând să se transforme în
frumuseţe, speranţă, împlinire... Priveşte zâmbind
felinarele de pe marginea drumului. Oare se
gândeşte câte poveşti ar putea spune acestea despre
primul sărut, despre fluturii din stomac, despre
prima atingere într-o seară de mai?... Oare visează
la prinţul pe cal alb?... Printre noi, ea este ca un
fluture care, aşezat pe o floare, îţi încântă privirea.
Este pata de culoare într-o lume gri, care parcă
uită din ce în ce mai des importanţa unui zâmbet, te
îndeamnă să crezi că soarele răsare în fiecare zi
doar pentru tine. Este un acord cristalin în
răcoarea pădurii...
Copii fiind, ne dorim să ajungem cât mai
repede adulţi. Părinţii ne îndeamnă să ne bucurăm
de fiecare vârstă, să fim răbdători, pentru că mai
târziu cu siguranţă vom tânji după anii inocenţei...
Ce vreau eu?!... Îmi vreau vara înapoi.
Vreau să fie vară mereu... să-mi trăiesc momentele
adolescenţei cu încetinitorul... Primul sărut, în faţa
librăriei.... Primul cântec pe care ţi l-am dedicat...
Prima floare pe care şi-am dăruit-o... Primul zâmbet
şi obrajii îmbujoraţi...
Ce înseamnă despărţirea?! Ce mai înseamnă
o vorbă, când nici măcar o privire nu mai poţi
oferi?!... Ce mai înseamnă o atingere, când un
rămas bun este tot ce ai?!... Este oare ,,Îmi pare rău”
suficient pentru a vindeca o inimă frântă?! Pot
aceste cuvinte să reînvie fluturii, să facă să
înflorească cireşii în octombrie?!... Au aceste
cuvinte puterea să şteargă norii şi să-i fure un
zâmbet soarelui?!...
Suntem noi sclavii iubirii sau ea este cea
care ne eliberează?!...
Multe întrebări – ,,Cine? Ce? De ce? Cum?
Când? Unde?”... care-şi caută răspunsuri...
Aceasta este viaţa...
Emmanuel-Gregory Deaconu XII F
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Responsabilitatea – la ordinea zilei
otul a început în clasa a X-a, când am
participat împreună cu mai mulţi elevi din
liceu la ,,Parada Liceelor”, organizată de
Primăria Municipiului Bucureşti, Asociaţia
Şcoala Democraţiei şi Consiliul Municipal
al Elevilor.
În timpul defilării, am avut o conversaţie cu o fată
ce coordona bunul mers al liceelor din Sectorul 5
şi ulterior am aflat că este preşedintele elevilor din
Liceul ,,Tudor Vladimirescu”. Mi-a povestit, în
câteva cuvinte, cu ce se ocupă preşedintele unui
liceu, care este treaba Consiliului Municipal al
Elevilor şi în acel moment am hotărât că vreau să
devin şi eu, asemenea ei, preşedinte al elevilor.
Din ce mi-a spus ea, treaba unui preşedinte este să
reprezinte restul elevilor, să creeze şi să

implementeze proimplementeze proiecte,
să ia parte în Consiliul Şcolar al Elevilor şi la
Consiliile de administraţie, aşadar, totul era doar
lapte şi miere. Luni, când m-am întors la şcoală,
am vorbit cu doamna profesoară coordonatoare a
Consiliului şcolar şi i-am spus că vreau să particip
la alegerile pentru preşedintele elevilor. În acea
perioadă, alegerile se efectuau în cadrul consiliilor
şcolare şi votau doar preşedinţii de clasă, aşa că
mi-am prezentat candidatura şi am fost ales cu un
mandat pe 2 ani. Ironia a fost că, la începutul celui
de-al doilea an al mandatului, s-a făcut o reformă a
acestor alegeri la nivel naţional şi am fost demis,
urmând noi alegeri.

Această nouă reformă, cerea ca preşedintele să fie ales
prin vot democratic de toţii elevii liceului/şcolii
generale. Lăsând la o parte toată hârţogăraia formală
pe care o cuprindea această activitate, am fost absolut
fericit să particip, din nou, la cursa electorală, chiar
dacă anul acesta era mult mai intensă, având trei
contracandidaţi.
Totul a fost bine şi frumos. Campania
electorală s-a desfăşurat în liceu mai mult pe la elevii
deja cunoscuţi, pe messenger şi chiar pe Facebook.
Toţi candidaţii se foloseau de fiecare mijloc posibil
pentru a se face cunoscuţi în liceu şi pentru a aduna
cât mai multe voturi. Singurul lucru pe care îl regret
acum este că nu s-a ţinut nicio dezbatere între noi…
După o perioadă tensionată, a sosit şi ziua alegerilor.
La început n-am avut nicio teamă asupra rezultatului,
dar cu trecerea timpului şi din cauza unor sondaje mai
mult sau mai puţin relevante, am început să am dubii.
Părea că foarte mulţi elevi votaseră contracandidaţii,
aşa că până seara la ora 19 când au terminat de
numărat voturile, parcă aşteptasem o eternitate.
Important este faptul că, deşi câştigasem alegerile,
acestea nu erau ultimile. Reforma se aplica şi la nivel
naţional şi puteam astfel să candidez şi pentru un post
în Consiliul Municipal al Elevilor. Postul pe care l-am
ales a fost de Director al Departamentului ,,Avocatul
Elevului”. Abia acum încep să realizez că, deşi a fost
amuzant,
interesant
şi
educativ,
urmează
responsabilităţi, atribuţii noi, o conduită nouă de
urmat. O parte din timpul pe care
l-am dedicat
până acum studiului va fi alocat activităţilor
întreprinse în CME/CŞE. Deci, ce a însemnat pentru
mine acest drum? Nu pot spune, pentru că abia am
păşit pe el. Ştiu doar cum a început şi acum ştiţi şi voi.
Nu ştiu unde va ajunge, sau dacă voi putea să-l urmez
până la sfârşit, însă ceea ce ştiu este că nu sunt singur.
Am alături de mine foarte mulţi elevi remarcabili şi
sunt convins că împreună vom crea un drum nou, un
drum al succesului pentru elevii din şcoala noastră.

Eduard Donţu XI C
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Serbare cu Moş Crăciun
17 decembrie 2010. Seara, ora 19. Cam târziu
pentru lecţii. Cu toate acestea, elevii clasei IC au
plecat de acasă spre şcoală. Dar nu pentru lecţii, ci
pentru SERBARE. Nu conta că afară era noapte şi
frig. Aveam poezii de spus şi cântece de cântat
cu care să impresionăm pe toată lumea: părinţi,
bunici şi alte rude. Şi pe Moş Crăciun. Pentru că în
seara aceea sania Moşului, trasă de reni, s-a oprit
lângă şcoală şi el a venit chiar la serbarea noastră.
Moşul a ţinut să-i spunem lui poeziile şi chiar ne-a
luat pe fiecare pe genunchi ca să-i spunem câte
ceva. Vreţi să ştiţi ce i-am spus? Poezii despre
Baba Iarna, Moş Crăciun şi chiar un Pluguşor
vesel. Moşul a fost foarte încântat de fiecare
dintre noi, chiar dacă unii ne-am mai încurcat
puţin. Micul nostru spectacol, pregătit cu grijă de
doamna profesoară a fost un succes deplin. Pentru
asta, Moşul ne-a răsplătit cu daruri şi s-a lăsat
fotografiat alături de noi. Dacă nu ne credeţi,
uitaţi-vă la fotografiile alăturate!
Beatrice Ancuceanu I C

În spiritul Crăciunului...
Suntem în prejma Crăciunului, una
dintre cele mai importante sărbători din an
când celebrăm Naşterea Domnului.
Toată lumea se manifestă în spiritul
Crăciunului. Oraşul, împodobit cu luminiţe
strălucitoare şi brazi decoraţi în toate culorile,
pare să fie decupat dintr-o lume de basm.
Febra Sărbătorilor a intrat în casele oamenilor.
Gospodinele pregătesc bucatele pentru masa
specială care reuneşte întreaga familie.
Această sărbătoare creştină aduce fericire,
împăcare şi bucurie copiilor care aşteaptă cu
nerăbdare sosirea lui Moş Crăciun. Fiecare,
indiferent de vârstă, trăieşte cu speranţa în
suflet că va primi ceea ce-şi doreşte.
Au început să răsune colindele. Se
simte tot mai mult mirosul de vanilie şi
scorţişoară. Atmosfera este încărcată de
bucurie şi căldură sufletească.
Sunt fericiţi cei care cred, din suflet,
în această sărbătoare!
Andreea Neagu XII F
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Întâlnire importantă...
...la biblioteca şcolii. Acolo erau cărţi minunate.
A venit un scriitor. Pe acesta îl cheamă Victor Gh.
Stan. Eu am primit o carte. Pe prima pagină dumnealui a
scris câteva cuvinte doar pentru mine.
Un coleg a spus o poveste despre un iepuraş.
Domnului i-a plăcut şi i-a dat şi lui o carte.
A fost o zi minunată şi veselă.
Mie mi-a plăcut mult!
Maria Pătraşcu I C
Îndrumător,
Profesor învăţământ primar
Mirela Mistodie
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La noi mai vine Moş Crăciun?
ecembrie... zăpada se aşterne cu fulgi mari şi grei în jurul liceului, pe străzi, îngreunând traficul şi mai
ales... sosirea lui Moş Crăciun. Emoţionaţi, repetăm în holul principal de la etajul întâi, serbarea pe
care am pregătit-o în acest an cu ocazia sărbătorilor de iarnă, privind la stratul de nea ce se îngroaşă
văzând cu ochii.
Împreună cu doamna învăţătoare, elevii clasei a II-a B îl aşteptăm pe Moş Crăciun, în seara zilei
de 15 decembrie, sperând că vom fi printre primii pe lista lui. Zvonurile spun că a început să viziteze deja
şcolile şi grădiniţele din cartier. Poate vine şi la serbarea noastră...
Copii, părinţi, bunici, vecini şi prieteni au sosit să ne
încurajeze. Aşa că, vă imaginaţi câte emoţii ne înconjoară...
Este seară... doamna învăţătoare ne-a îndepărtat grijile cu
zâmbetul dumneaei. Recităm poeziile învăţate fără ca vocea să tremure
cuiva.
Colindăm, colindăm iarna
Pe la uşi, pe la fereşti,
Colindăm, colindăm iarna,
Vechi colinde româneşti ..
Un părinte deschide un geam, poate ne aude şi Moşul...!
Vocile noastre ar trebui să răzbată printre fulgi, printre nori, iar
în curtea liceului să poposească sania încărcată de cadouri. I-am scris
încă din noiembrie. Am lăsat scrisorile pe geamul clasei, iar a doua zi... moşul le luase. Spririduşii aveau ce
face. Le-am dat de lucru pentru o lună întreagă. Am fost cuminţi, am citit mult, am dormit la prânz... Rând pe
rând, ne-am spus rolurile în cadrul şezătorii pregătite cu atenţie şi migală dar, în afară de spectatorii iniţiali,
nimeni nu şi-a făcut simţită prezenţa...
,,…Toate obiceiurile de Anul Nou se păstrează de la strămoşii noştri,
dacii şi romanii. Se spune că zeul Saturn a fost izgonit din împărăţia
cerurilor...”, rosteşte Ştefan.
Tocmai când, dezamăgiţi, intonam ultimele versuri ale unui
colind cunoscut, s-a auzit..., ni s-a părut.... Ba nu, chiar s-a auzit
vocea Moşului!!!!
Zămbetul s-a cuibărit pe feţele noastre. Emoţiile
ne-au
năpădit. Cuvintele nu le mai găseam. A sosit, în sfârşit! Când ne
pierdusem speranţa, Moşul a apărut! Adevăratul Moş Crăciun, nu cum
zic unii...
Ne-a provocat, a dansat, ne-a încurajat, i-a şi certat pe unii dintre
noi dar, apoi, a scos pentru fiecare câte o punguţă din sacul lui cel darnic.
Seara este pe sfârşite. Ne pregătim să plecăm spre casele noastre, încântaţi că nu am fost uitaţi de cel ce
„are-n cer, la el, acolo,/ Pe genunchi, o carte mare.../ Cu condei de-argint el scrie,/ Ce copil, şi ce purtare,/ Şi
de-acolo ştie Moşul,/ Că-i şmecher, nevoie mare!”. Mai sunt nouă zile până la Ajunul Crăciunului. Cum
serbarea de la şcoală e de domeniul trecutului, ne întrebăm dacă acasă, sub bradul împodobit, vom mai primi
ceva în seara de Ajun. În fond, lista pe care am scris-o fiecare era muuult mai lungă decât am primit la
şcoală. Aşa că... ar mai fi câte ceva de primit...
Îndrumător,
Profesor învăţământ primar
Raluca Mocanu
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja”
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De Moş Ajun
În seara de Moş Ajun
Intră încet Moş Crăciun,
Trece pragul uşii mele,
Pune-ncet după perdele
Multe daruri minunate
Şi frumos împachetate.
Se aşază obosit
La masă, dar fericit
Se uită-n carnetul meu
De la şcoală, unde eu
Am scris de doamna
învăţătoare
Notele bune pe care
Le-am primit la ascultare.
Apoi, pleacă fericit
Şi mai puţin obosit,
Gândindu-se la alţi copii
Cărora le va dărui
Câte-un cadou la fiecare
După ce merit el are.

Crăiasa zăpezii
Iarna
Iarnă, iarna mea cea dragă,
Tu mi-ai adus în ogradă,
Primii tăi fulgi de zăpadă!
Ce dor mi-a fost de tine,
Ce mult te-am aşteptat,
Şi iată!
În sfârşit ai sosit,
Pe Moş Crăciun tu l-ai adus
Încărcat cu jucării,
Bucurând mulţi, mulţi copii.
Străzile pline de nea,
Derdeluşul strop de stea,
Săniuţe mii şi mii,
Alergând printre copii.
Copăcei plini de steluţe
Sclipind în crengi mici, drăguţe.
Iarnă, zână din poveşti
Îmbrăcată cu cristale,
Te aştept să vii din nou
Şi în anul următor!

Zână minunată
Numită Crăiasă,
Te-ai învăluit în zăpadă
Şi te-ai ascuns ca o iscoadă
De soarele ispititor,
De ghiocelul mititel,
De buburuze şi de gâze,
De bâzâitul de albine.
Pleacă zână minunată,
În tărâmul tău de gheaţă.
Lasă soarele să crească
Şi pământul să-nverzească!

Theodora Periu III A

Fulg de nea
Magia fulgului de nea
Fulguleţ mic şi drăguţ
În iarnă ai sosit.
Căzând spre pământ
Te simţi rătăcit?
Pluteşti purtat de vânt
Dansezi sclipitor,
Faci piruete râzând.
Un copil timid
Ce se juca pe-afară,
Te-a zărit uimit
Şi s-a străduit
Ca să te îndrume,
Spre o nouă lume.
O lume fermecată,
O lume mult visată,
Cu multe flori de gheaţă
Şi dansuri minunate!
30

Fulg de nea
Bine-ai venit!
Hai să ne jucăm,
Prin aer să dansăm!
Fulg de nea,
Am ieşit afară,
Cu mănuşi uscate
Şi cu haine groase.
Fulg de nea,
Te-ai topit
În cântec vesel,
De copii.
Diana-Ioana Andrei III A
Îndrumător,
Profesor învăţământ primar
Carmen Lăzăroiu
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În ritm de dans...
Dansul este o artă, iar cei care îl practică, deşi mici,
sunt artişti. Sunt copii de clasa a III-a, cu multe
responsabilităţi, cu teme de scris şi de studiat, cu
ghiozdane pline de cărţi şi suflete pline de dorinţă
de învăţare, dar şi de perfecţionare a unui talent
înnăscut.
Har, talent, muncă – oricum i-am spune,
fetele reuşesc să le îmbine armonios şi să le împace
pe toate.
Premiile nu au întârziat să apară şi, ceva
început ca o joacă, petrecere plăcută a timpului
liber, a devenit pasiune şi ambiţia de a reuşi.
Felicitări acestor copii şi le dorim să
reuşească şi să păşească în viaţă în ritm de cha-cha.
Îndrumător,
Profesor învăţământ primar
Carmen Lăzăroiu
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Un Crăciun …à la française
n fiecare an e la fel. Cum adică… ce? Goana pentru pregătirile de Crăciun. Şi ca de fiecare
dată, tot omul îşi propune ca anul acesta Crăciunul să fie cel mai frumos de până acum şi
evident memorabil, pentru a le putea împărtăşi prietenilor aventurile trăite. Şi de ce nu…
pentru a încerca ceva nou.
Noianul de informaţii (mai mult sau mai puţin exacte) m-a determinat să le propun elevilor mei (ca de altfel,
în fiecare an) două lecţii de cultură şi civilizaţie… ,,crăciunistică” franceză. M-am gândit să inventez şi eu un
cuvânt (şi asta nu pentru că e la modă… vezi exemple notorii, ci pentru că mi-a ajuns toptanul de pronunţii
aiurite şi tăvălugul de stâlceli ale limbii. Asta ca să nu mai amintesc de luptele fonetice date deopotrivă de
elevi, dar şi mai abitir de prezentatorii TV, care asemeni unor luptători sumo lingvistici, se iau la trântă cu
limba lui Voltaire, faţă de care îmi mărturisesc ataşamentul iremediabil. Aşadar… en garde! Dragii mei
muschetari… şi nu muşchetari, cum aud eu pronunţat nefericit, francezul obişnuit colindă “les magasins à la
recherche” (dar nu, proustian... a timpului pierdut) ci a meniului cerut.
Dar nu ca să se îndoape (lasă asta pe
seama altora), ci ca să savureze, vorba
unui personaj, care are admiraţia mea
necondiţionată,
acea
combinaţie
,,fulgerată” (cunoscătorii îl vor
recunoaşte, nădăjduiesc, pe şoricelul
ambiţios şi plin de creativitate Rémy
din filmul de desene animate
“Ratatouille”, pe care îl amintesc şi eu
pe la orele mele, încercând să le strecor
elevilor mei şi informaţia plină de miez
şi anume că tradiţia gastronomică
franceză a primit în anul 2010
recunoaşterea deplină, fiind inclusă în
Patrimoniul Universal Unesco pe 16
noiembrie, la Nairobi, în Kenya, alături
de arhitectura andaluză, dansul
flamenco, plin de pasiune, medicina
tradiţională chineză – înţelegând aici
tehnicile
de
acupunctură
şi
meşteşugul artizanal al fabricării
covoarelor persane. Printre valorile
culturale
imateriale
mondiale
recunoscute deja se află tangoul,
decupajele chinezeşti din hârtie,
dantela din Croaţia, desenele pe nisip
din Vanuatu şi teatrul Nogaku din
Japonia. Recent s-a anunţat că
Portugalia vrea să înscrie fadoul în
patrimoniul
cultural
imaterial
UNESCO,
pentru
a
obţine
recunoaşterea mondială a acestui gen
de cântec tradiţional, care este un
simbol al întregului popor portughez.
32
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Şi dacă nu ştiaţi, România are deja incluse pe lista patrimoniului cultural imaterial al
umanităţii doina (selectată anul trecut la Abu Dhabi) şi dansul Căluşului (în 2005). În total, pe această listă
figurează 178 de capodopere culturale. Şi probabil vor mai fi şi altele. De ce nu dieta mediteraneană? (se
lucrează intens pentru recunoaşterea ei). Dar să ne întoarcem la “Noël-ul nostrum”. Mulţi dintre noi facem o
confuzie frecventă în ceea ce priveşte "arta de a mânca bine" (şi nu numai de Crăciun). Avem senzaţia că ea
este rezervată doar câtorva, în vreme ce noi, ceilalţi, trebuie să ne mulţumim cu cartofii prăjiţi.
Asociem de cele mai multe ori
termenul de "gastronomie" cu haute cuisine,
aşa cum pe podiumurile de modă există
haute couture, o artă admirabilă, însă lipsită
de nota practică, tangibilă. Şi pentru a mai
îndepărta vălul de mister francez vă propun
să vă delectaţi, măcar în poze, (şi poate să
încercaţi) delicatese şi fineţuri franţuzeşti: la
bûche
(buturugă,
buştean),
prăjitură
tradiţională şi ritualică de Crăciun, din
pandişpan cu o cremă ganache sau din
îngheţată, pe care puteţi descoperi cu
surprindere şi celebrele “friandises de Noël”
– les macarons - pe care unii mai norocoşi
le-au şi gustat deja, apoi vestitele “les
marrons” (castane coapte), “le foie-gras”,
savurosul şi rafinatul paté de gâscă sau de
raţă franţuzesc (şi a cărui pronunţie
fracturează limba prezentatorilor TV), “le
champagne” (cea veritabilă şi asta pentru că
oricât ne-am iluziona din sticlele noastre nu
tâşneşte decât un sfios vin spumant – citiţi
etichetele), “les huîtres” (stridii), “les truffes
en chocolat”, totul aşezat pe o masă decorată
cu o splendidă coroniţă de Avent (pe care noi
ne-am
însuşit-o mimetic). Dar, bucuria
rămâne şi…, aşa cum le-am spus şi elevilor
mei de la XI B, totul e o chestiune de gust.
Rafinat! Închei prin a vă spune tuturor:
Joyeux Noël et Bonnes Fêtes à tous!

Profesor Valentina Matei
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja”
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Primăvara
rimăvara, fiica cea mai tânără a bătrânului an, cea aducătoare de bucurie şi voie bună a sosit şi la noi
cu alaiul ei de flori, lumină şi culoare.
Primăvara a aşternut peste tot, un covor multicolor. Razele soarelui au început să încălzească tot
mai mult pământul, prevestind sosirea primăverii. Fluturii zburdă, albinele harnice îşi încep dulcele zumzet
prin flori. Gândăceii şi cărăbuşii dorm la soare, dezgheţându-şi aripioarele şi picioruşele. Păsările călătoare se
întorc din ţările calde, pomii înmuguresc, florile înfloresc, întreaga natură se trezeşte la viaţă. Oamenii se
bucură şi ei de această renaştere a naturii şi ies la iarbă verde.
Eu, bucurându-mă de toate aceste minuni ale naturii, m-am întrebat de ce oare nu este întotdeauna
primăvară? Vremea este aşa de frumoasă primăvara, parcurile sunt pline de copii care se bucură de timpul
frumos de afară. Şi eu merg de acum, mult mai de în parc, împreună cu prietenii mei.
- Mircea, hai să facem un concurs de biciclete!
- Hai, oare ceilalţi băieţi sunt de acord?
- Cred că da! Hai să începem concursul!...
- Ura!, am câştigat locul întâi. Mircea, tu eşti pe locul al doilea...
Ce bine că a venit primăvara! De acum ne putem juca mai mult în aer liber. Ce frumoasă este
primăvara!
Renato Iliescu II C

Concertul...
rimăvara a aşternut un covor multicolor. Câmpurile şi dealurile au înverzit.
Oamenii se bucură de această renaştere a naturii. Ogoarele răsună de duduitul
tractoarelor şi zumzetul hărniciei. În livezi oamenii curăţă pomii, iar în grădini
sapă pământul pentru răsaduri.
Fluturii zburdă, albinele harnice îşi încep dulcele lor zumzetprintre flori.
Rândunica cea veselă, turturica şi sturzul ciripesc în deschiderea marelui concert al
primăverii...
Georgiana Tianu II C
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Obiceiuri şi tradiţii de primăvară
ărbătroarea Sfintelor Paşti este cea mai mare sărbătoare a creştinilor. În această zi sărbătorim
Învierea Domnului Iisus Hristos.
Sâmbătă seară, împreună cu familia, mergem la biserică îmbrăcaţi în haine noi şi cu
lumânări în mâini. La miezul nopţii, toate luminile din biserică se sting, iar preotul iese din altar cu
o lumânare aprinsă, frumos împodobită, zicând: Veniţi de luaţi lumină!.Credincioşii îşi aprind, pe rând,
lumânările.
La biserică se aduc bucate special pregătite pentru această sărbătoare: ouă roşii, pască, cozonac, friptură de
miel şi brânză.
După terminarea slujbei, se împart toate aceste daruri oamenilor nevoiaşi, iar preotul împarte tuturor pâine
stropită cu vin, numită pască. Toţi plecăm acasă cu lumânările aprinse şi cu bucurie în suflet pentru Învierea
Domnului Iisus Hristos.
Diana Roşu II C

De Paşti
m aşteptat cu mult drag să vină Sfintele Sărbători Pascale, să merg cu bunica şi fraţii mei în
Ardeal, la naşii mei. Am sărbătorit Învierea Domnului cu ouă roşii, cozonaci şi mâncăruri
tradiţionale.
În Vinerea Mare au venit bunicul şi părinţii mei. Am vopsit ouăle în coji de ceapă roşie şi le-am încondeiat.
Mama, bunica şi năşica au pregătit prăjituri, cozonaci şi pască.
Sâmbătă noaptea am îmbrăcat haine noi, de sărbătoare şi am plecat împreună la biserică, să ne bucurăm de
Învierea Domnului şi să luăm Lumină.
Duminică dimineaţă am luat micul dejun în familie, am ciocnit ouă roşii şi ne-am bucurat de darurile aduse
de Iepuraş.
Au fost nişte sărbători minunate, de car o să-mi amintesc mult timp, cu drag.
Simona Dan II C

Îndrumător,
Învăţătoare Victoria Deaconescu
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Să ne cunoaştem ţara!
ornici de aventuri şi plini de curiozitate, elevii clasei a III-a
D au pornit într-o frumoasă călătorie la Slănic Prahova. Au
vizitat Mina „Unirea”, Muntele de Sare, Grota Miresei şi
Ştrandul „ Baia Baciului”. Au aflat lucruri interesante şi s-au distrat de
minune. Deşi era luna octombrie, s-au bucurat de o zi excelentă, cu soare
din plin.
Salina „Unirea” este cea mai mare din Europa.

Este o impresionantă clădire cu pereţii şi
tavanul de sare, aflată la o adâncime de 208
metri. A rezultat în urma exploatării
zăcământului de sare în perioada 19421970.
Coborârea cu colivia pe care o foloseau
minerii (lift) durează 1΄ 40˝. Temperatura
de 12° este constantă, indiferent de
anotimp. Aerul bogat în aerosoli, specifici
sării geme, este indicat pentru profilaxia şi tratarea deficienţelor şi bolilor respiratorii (rinite, sinuzite etc.).

Muntele de Sare

Grota Miresei`
Legenda spune că, în aceste locuri, cu mult timp în urmă existau
două familii rivale. Familia de mineri avea un băiat, iar familia de oieri
avea o fată. Băiatul şi fata s-au plăcut
foarte mult şi au hotărât să se
căsătorească. Părinţii fetei nu au fost de
Grota Miresei (datează din
acord. Fata era tare mâhnită din acestă
1914, când prin prăbuşirea
unei mine de sare s-a
pricină. În ziua nunţii, îmbrăcată în
format lacul)
rochie de mireasă, ea s-a aruncat în grota
cu apă sărată de la baza muntelui de
sare. De atunci, aceast loc poartă numele
de ,,Grota Miresei”.
Maria Popescu & Matei Bontaş III D
Îndrumător,
Profesor învăţământ primar
Anca Ioniţă
36

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja”

ÎN NATURĂ

CONSONANŢE 29-32

Impresii din excursie
ra o dimineaţă răcoroasă, dar însorită de
octombrie. Mă trezisem devreme, nerăbdătoare
să pornesc la drum într-o excursie, împreună cu
colegii mei, pe meleaguri nevizitate încă de noi.
Eram foarte entuziasmaţi şi abia aşteptam să pornească
autocarul care avea să ne poarte pe cărări doar de el ştiute.
În cele din urmă, am pornit şi, după un drum ce mi
s-a părut fără sfârşit, am ajuns la primul popas din călătoria
noastră Peştera Muierii. Mai văzusem şi alte peşteri, însă
pe măsură ce înaintam prin tunel mi-am dat seama

că ceea ce trăiam era deosebit. Păşeam cu atenţie. În
acelaşi timp privirea se îndrepta către tavanul
peşterii, cu speranţa că voi zări acele mici vietăţi de
care ne era puţin teamă – liliecii. Când am ieşit din
peşteră la lumina soarelui, mi s-a părut că totul a fost
un vis.
Nu am avut timp să-mi dau seama dacă a fost
un vis sau nu, pentru că eram din nou pe drum, spre
următorul obiectiv al excursiei, localitatea Horezu,
unde am vizitat un atelier de olărit. Când am coborât
din autocar, eram înconjuraţi de oale, farfurii,
ulcioare, icoane
realizate
de
mâinile dibace ale meşterilor populari. Nu am rezistat tentaţiei de a
cumpăra şi noi câteva.
Ultimul nostru popas a fost Mănăstirea Horezu. Am vizitat
frumoasa mănăstire şi am aprins lumânări.
M-am îndreptat spre autocar un pic tristă că excursia se terminase.
Drumul spre casă a fost lung, dar am rămas cu amintiri de neuitat.

Alexandra Vidrighin &
Matei Barbu V B
Îndrumător,
Profesor diriginte Mariana Drăgulinescu
Profesor limba română Teonica Chiţa
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La Târgu-Neamţ
xcursia de la Târgu Neamţ a început pe data de 30 octombrie
2010, în jurul orei 7, când elevii claselor a IX-a şi a X-a au
ocupat întreg autocarul, sub privirile profesorilor
coordonatori: Maria Burduşel (biologie), Nuţi
Trifan (limba română) şi Dorina Cârlan
(geografie).
În apropierea prânzului ne aflam deja la prima
destinaţie, Lacul Roşu, unde ne-am oprit să mâncăm şi să
admirăm priveliştea încântătoare.

Am pornit din nou la drum, lăsând
Cheile Bicazului în urmă şi ajungând seara la
pensiunea din Târgu Neamţ, unde ne-am
cazat.
A doua zi, primul obiectiv a fost
vizitarea cetăţii Neamţ, urmată de casa
memorială Ion Creangă şi cele două
mânăstiri: Agapia şi Văratec. După două zile,
cu adevărat încărcate de evenimente,
excursia s-a sfârşit în acelaşi loc în care
începuse, în faţa liceului.
Tudose Gloria X E

Drum ,,analizat” biologic...
Speciile de angiosperme, ţesuturile vegetale, pădurile de conifere şi foioase, cu aspectul dat de luna octombrie,
au fost subiecte propuse de doamna profesoară Maria Burduşel. Ele au întrerupt monotonia, au redus oboseala
şi ne-au amintit că natura înseamnă – biologie.
Il credeţi pe Ionuţ Ilie de la X A?
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xcursia a fost realizată şi coordonată de trei doamne
profesoare: Maria Burduşel, Nuţi Trifan şi Dorina Cârlan.
Ne-au încântat cu prezenţa lor, îmbogăţindu-ne cunoştintele
de biologie, literatură română şi geografie.
Aspectele legate de biologie şi de geografie au fost o bogăţie
adăugată la cultura noastră generală. Vizitarea casei memoriale ,,Ion
Creangă” s-a dovedit o experienţă plăcută, în amintirea poveştilor
marelui scriitor.

Altinok Berrin & Andreea Drăgulinescu X E
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O altfel de lecţie de istorie…
roiectul ,,Fenomenul Piteşti” a fost lansat oficial
marţi, 15 februarie 2011, la ora 18:00, în Aula Magna a
Facultăţii de Drept din Bucureşti.
Am participat împreună cu colegii mei de clasă şi doamna
profesoară de istorie, Cristina Suciu.
Evenimentul a fost moderat de scriitorul Sorin Lavric, care a
remarcat, plăcut impresionat, prezenţa în sală a unui număr
mare de tineri.

Au luat cuvântul, pe rând, Cristian Filip – vicepreşedintele
Fundaţiei Creştine ,,Arsenie Boca”, Ioan Stanomir – preşedintele
executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi
Memoria Exilului Românesc, scriitorul Sorin Lavric, regizorul Nicolae
Mărgineanu şi istoricul Andrei Mureşan.
În viziunea comuniştilor astfel de închisori, cum este şi cea din
Piteşti, erau considerate ,,centre” în vederea procesului de
reeducare.
La acest eveniment a avut loc şi lansarea cărţii ,,Piteşti. Cronica unei sinucideri asistate” a lui
Andrei Mureşan şi filmul ,,Demascarea” în regia lui Nicolae Mărgineanu.
Andrei Mureşan afirma că în vederea scrierii celei de a doua
cărţi (revăzută şi adăugită) metodele de cercetare au fost în
număr de două: ,,cercetare empatică” şi ,,cercetare
documentară”. Cercetarea empatică despre care vorbeşte
istoricul Andrei Mureşan se referă la faptul că în a doua carte,
în discuţiile cu suravieţuitorii detenţiei politice, a încercat să se
pună în locul lor şi să trăiască imaginar cum ar fi să suporţi
asemenea umilinţe la vârsta tinereţii (26 ani), cei închişi făcând
parte din rândul tinerilor în perioada studenţiei şi nu numai. În
cercetarea documentară, autorul cărţii şi istoricul Ciuceanu care
l-a ajutat, au avut acces la dosarele de arhivă ale deţinuţilor
politici
din
acea vreme,
aflate la CNSAS.
,,Fenomenul Piteşti” aduce în atenţie una dintre cele
mai inumane acţiuni represive din istoria modernităţii. Au
mai existat astfel de închisori în Suceava, Aiud şi Gherla.
Andrei Mureşan afirma: ,,Din momentul întâlnirii cu
victimele, motivaţia a fost mai mare”.
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Din filmul de prezentare (preview, promovare a întregului
film ,,Demascarea”) de 10 minute, ne-au fost arătate clipuri cu
supravieţuitori povestind despre inumanitatea cu care erau bătuţi.
Supravieţuitori: Emil Şerban, Purcărea Nicolae, Gheorghe
Stănică. Emil Şerban, închis la vârsta de 23 ani, afirma că în
închisoarea din Piteţi a trăit ,,tortura vieţii”.
Purcărea Nicolae, închis la vârsta de 26 ani, afirma:
,,oamenii erau mutilaţi”. Gheorghe Stănică, închis la 27 de ani,
student la construcţii în acea vreme, afirmă: ,,Închisoarea din
Piteşti era ceva de ordin apocaliptic”. Istoricul Ciuceanu
povestea: ,,Dacă nu fugeam şi mă întâlneam pe scări în ziua
aceea cu Ţurcan (un gardian), astăzi nu mai eram în viaţă”.
Preotul Gheorghe Calciu afirma: ,,Prin detenţie l-am găsit pe
Dumnezeu”. Istoricul Ciuceanu povestea despre cum un deţinut
politic, Cornel Niţă, a fost asasinat: ,,cu o bâtă i-a crăpat capul”.

Toate aceste mărturii ale supravieţuitorilor detenţiei
din Piteşti vorbesc despre umilinţă, grave tratamente de
ordin inuman la care au fost supuşi şi dezvoltarea laturii
divine, ca sursă de încredere şi putere de a merge mai
departe şi de a supravieţui.
Dintre conducătorii închisorii şi responsabili ai masacrelor
au fost amintiţi: Gheorghe Pintilie – şeful securităţii, Marin
Jianu, Iosif Nemeş, Mihai Stângă.
În 1977 închisoarea a fost desfinţată.
În opinia mea, evenimentele petrecute la
Piteşti depăşesc graniţa imaginaţiei. Văzându-i şi
ascultându-i pe supravieţuitori, în acel film de
prezentare, am căzut pe gânduri... M-a cuprins o
emoţie puternică...

Cătălin Tuluc X F
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja”
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Valurile libertăţii...
(MENŢIUNE – Concursul Naţional de Eseuri ,,Familia mea în comunism” - 2010)

chii plini de viaţă, privirea caldă, zâmbetul tineresc, sufletul bun eclipsează firele albe care, oricât
ar vrea, nu-i arată cei 42 de ani pe care îi are. Dacă priveşti mai atent în sufletul lui, vei găsi o
amintire care i-a marcat existenţa. La numai 26 de ani viaţa lui s-a transformat într-o poveste pe
care eu am aflat-o de curând. M-a im presionat puternic. Nu-mi vine să cred că omul care stă de atâtea ori în
faţa mea, care-mi dă sfaturi, care mereu îmi zâmbeşte, a trecut printr-o asemenea experienţă. Se numeşte
Emil…
Emil şi-a luat viaţa în propriile mâini la o vârstă tânără. S-a luptat cu Marea Neagră pentru libertatea lui şi a
celor trei prieteni buni Mario, Mihăiţă şi Cristi. Poate este greu de crezut ce curaj disperat au avut aceşti tineri pentru a
se aventura pe mare chiar în perioada comunistă, când chiar şi numai gândul la libertate îţi era arestat.
Povestea începe într-un miez de noapte a anului 1988, când cei patru prieteni pun la cale un plan pentru a fugi de
comunism, regimul care a produs atâta suferinţă românilor.

Emil avea un loc de muncă socotit bun. Nu era bogat, nici nu murea de foame, dar se săturase de
mitingurile forţate şi de ,,viaţa bună” pe care partidul o trâmbiţa. Cei patru camarazi au plănuit mult timp
plecarea. Au discutat să fugă mai întâi în Ungaria, apoi în Yugoslavia… Se aflau la Neptun când au hotărât:
,,Vom trece Marea!”. Chiar dacă Mario şi Mihăiţă aveau doar 19, 20 de ani, manevrau foarte bine
ambarcaţiunea cu care doreau să plece. Emil a lăsat în urmă, într-o fracţiune de secundă, totul: părinţii, femeia
pe care o iubea şi cu care se căsătorise de puţin timp. Plecarea era decisă. Emil nu avea să dea înapoi. Nu
dorea să regrete mai târziu că nici măcar nu a încercat. Planul fiind stabilit a început derularea lui. Următoarele
două zile şi-au constituit puncte de observare pe hotelurile dintre Jupiter şi Neptun.
Plecarea a fost hotrâtă pentru 8 august. Toţi aveau inima strânsă. Gândul că vor ajunge în Occident şi
vor fi liberi i-a ajutat să nu dea înapoi şi să-şi pună planul în aplicare. S-au întâlnit în miez de noapte. Cu două
zile înainte au dat cu negru de fum pânzele albe ale bărcii cu care plănuiseră fuga. Aveau în bagaj trei litri de
apă, nişte telemea şi roşii. Emil îşi aduce aminte şi acum copacul şi banca pe care stăteau când a întrebat
ultima dată:
- ,,Fraţilor, plecăm?! Nu mi-a răspuns nimeni, dar ştiam că toţi erau hotărâţi, aşa că am mai spus
doar un ,,Doamne ajută!” şi am pornit spre libertate...”, mărturiseşte el. Era trecut de miezul nopţii când au
lansat barca pe mare. Au vâslit aproape o oră cu frica de-a nu fi descoperiţi de grăniceri, dar îndârjiţi de
speranţa libertăţii lor. Au mers perpendicular cu ţărmul, după ce au ridicat pânzele, vreo şase ore. Se temeau să
nu ajungă la bulgari. Ştiau că prima dată îi va căuta un elicopter al Miliţiei pe direcţia Bulgaria. Au avut noroc.
Şeful lor le-a anunţat absenţa când ei erau deja în larg. Dimineaţa i-a găsit în acea barcă de 3 metri lungime şi
1,60 lăţime, înconjuraţi de ape, dar cu speranţa în suflet.
Din acel moment se aveau doar pe ei înşişi. Pentru Emil cei trei tovarăşi însemnau totul. Viaţa lui
depindea de ei. Au trecut prin multe peripeţii. Barca li s-a răsturnat, dar din nou au avut noroc. Fiind construită
cu fund dublu, nu s-a scufundat. După două zile petrecute în larg, erau deja epuizaţi. Marea Neagră este
violentă şi rea, nu are curenţi regulaţi. Valurile se spărgeau pretutindeni cu o forţă de neimaginat. Ziua le era
foarte cald. Suportau temperaturi de până la 45 de grade, pentru ca noaptea acestea să scadă vertiginos. Se
simţeau ameţiţi, dar mai ştiau încă cine sunt şi că trebuie să ajungă pe Coasta Turciei.
Într-un moment de nălucire, Emil a vrut să sară din barcă, crezând că e la el acasă. Cristi a avut grijă
să-l potolească, pentru a nu se întâmpla o tragedie. Pluteau în derivă. Speranţele dispăreau încetul cu încetul.
Se luptaseră atât de mult cu marea, încât nu mai ştiau dacă au puterea să-şi atingă visul. Nu ştiau cât va mai
dura lupta lor cu marea, o zi, o săptămână, o lună... Era spre seară, după ce marea le mai dăruise o furtună,
când li s-a părut că văd în zare o lumină. Fără să mai ţină cont că ar putea fi Paza de Coastă, au început
să-şi agite mâinile şi să fluture un steag alb. Marea parcă nu vroia să-i lase să fie văzuţi.
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Îşi trimitea valurile cu putere peste capetele lor. Cu ochii tulburi au zărit o ambarcaţiune, ca o cămilă uriaşă.
S-au apropiat mult de ea. Emil a aşteptat un val mai mare şi a sărit peste bord. Erau ruşi întorşi dintr-o
expediţie. Spre uimirea lor, s-au arătat disponibili să-i ajute. I-au spus lui Emil că mai au de parcurs până la
Instanbul 60 de mile. În sufletul lui se instalase frica. A refuzat mâncarea dăruită şi-i treceau prin minte doar
închisoare, bătaie, moarte. S-a întors repede pe barca lui, mulţumindu-le pentru busola dăruită.
A doua noapte, după întâlnirea cu ruşii, marea era un peisaj înfricoşător. Cei patru tineri pierduseră
noţiunea timpului când... s-a întâmplat un miracol... Este greu de crezut, dar ele există sub diferite forme şi
manifestări... Au simţit o căldură puternică şi totul s-a luminat. Emil a început să plângă. Nu au mai simţit nici
frigul, nici valurile puternice care îi izbeau... Când s-au dezmeticit, Emil a început să vorbească cu Mihăiţă,
dar nu le mai era teamă. Priveau cu speranţă, chiar dacă pielea le era vânătă de arsuri... Emil s-a îngrijit de
Mario. L-a luat în braţe ca pe un copil şi l-a adormit... Pentru el, Mario va fi întotdeauna un erou. S-a luptat cu
îndârjire pentru ei, pentru toţi... ,,Dumnezeu să-l ierte!”. Liniştea a durat puţin. Un val uriaş i-a învăluit... Era
maximum de frică pe care Emil gândea că o poate simţi. A crezut că nu mai au nicio scăpare, că vor muri toţi.
Barca lor s-a rupt şi s-a pierdut în valurile mării care i-a înghiţit şi pe ei. Cu ultimile puteri au înotat spre malul
care li s-a arătat salvator... Când au atins pământul şi-au înfipt cu putere unghiile în el, pentru ca marea să nu-i
mai poată lua, din nou, în stăpânire... Emil îşi repeta în gând că nu trebuie să moară, că a ajuns pe pământ.
Cristi nu era bine. Emil avea clavicula fisurată şi un deget rupt. Nu simţeau însă durere... Au mai găsit în ei
doar puterea să plângă şi să se îmbrăţişeze... Ajunseseră!!!... În sfârşit, visul lor putea deveni realitate. Erau pe
coasta Turciei. Se aşteptau să fie primiţi ca nişte eroi, dar şi-au dat seama repede că se iluzionau... Au adormit
îmbrăţişaţi pe mal, de parcă nimic rău nu li se mai putea întâmpla. Emil s-a trezit din visare când a simţit un
picior în spate. Era un grănicer turc. Cu farul aţintit asupra lor, turcii zbierau la ei crezând că sunt spioni ruşi.
I-au dus la închisoare, nepăsându-le că erau simpli români şi nu spioni. I-au băgat într-un lagăr din Istanbul, în
care se mai aflau peste o sută de români. Emil a stat acolo până la sfârşitul lui noiembrie. Cristi reuşise deja să
fugă mai departe, în Grecia. Aceeaşi dorinţă o avea şi el. Fără vreun ban în buzunar Emil a plecat din Turcia
cu primul tren de marfă... Rănile exterioare parcă nu-l mai dureau atât de tare cum o simţea pe cea din sufletul
lui... Găseşte puterea să schiţeze un zâmbet şi să rostească un stins ,,Mulţumesc!”...
Libertatea mult dorită... Emil se pregătea acum să treacă râul în Grecia. A stat ore, care păreau
nesfârşite, în mocirlă până la brâu, de nici nu mai putea să respire bine. Aştepta să treacă patrula turcească. Era
după miezul nopţii. Zăpadă peste tot. Pentru a păcăli grănicerii, ca să nu le ia urma, s-au încălţat invers. Albia
râului era adâncă... Au mers parcă o veşnicie prin apa rece ca gheaţa până a început să scadă. Deodată, au
încremenit. Câţiva câini ciobăneşti parcă pe ei îi aşteptau la mal. S-au ascuns în zăpadă până ce a plecat
ciobanul cu turma şi cu câinii lui. Au pornit din nou la drum obosiţi, îngheţaţi de frig dar... cu speranţa în
suflet...
Emil a ajuns la Atena, dar viaţa lui nu s-a schimbat în bine. Dormea prin parcuri. Negăsind de lucru, sa hotărât să fugă în Italia, ascunzându-se pe un vapor. Nici aici nu a găsit libertatea dorită, aşa că a luat drumul
Austriei într-un camion. S-a stabilit, în cele din urmă, în Germania. A stat aici din 1989 până în 2000. La
început a spălat podelele unui club de schi apoi, văzând că ştie să schieze bine, patronii l-au angajat ca
instructor. Iarna lucra în Germania şi vara în Italia ca antrenor de tenis. Emil făcuse Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport. Îi plăceau toate sporturile şi le practica, pe unele, destul de bine... Dorul de familie îl măcina.
Şi-a chemat soţia în Germania. A muncit timp de 12 ani ca un sclav, de la 6 dimineaţa la 12 noaptea. Nu
regretă. A strâns ,,cât pentru o viaţă”, spune el. Aşa cum a decis să fugă de comunism, a hotărât să se întoarcă
acasă fără să se gândească prea mult...
S-a întors... Dezamăgire... A investit într-o ciupercărie dar a pierdut, înşelat de afacerişti veroşi... A
primit aici însă ceea ce a simţit puternic că îi lipseşete în anii de pribegie, dragostea familiei...
Pentru mine Emil este un erou. A crescut atât de mult în ochii mei încât, când stau langă el, îmi fulgeră
prin minte povestea vieţii lui, pe care aş vrea să o ascult iar şi iar...
Este o lecţie de viaţă, unică. Merită să fie cunoscută, mai ales de noua generaţie. Merită!...

Cătălina Bianca Şerban XII F
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În spiritul adevărului...
omunismul, un regim instaurat în România începând cu
anul 1947, când regele Mihai este obligat să abdice şi să
părăsească ţara. Cel mai cunoscut dictator al acestui
regim a fost Nicolae Ceauşescu. Controversat, acest
regim se spune că le-a făcut bine unora şi rău altora.
Bunica îmi povesteşte adesea că a avut o viaţă grea.
Măritându-se de la o vârstă fragedă, rolul ei era de gospodină ce se
îngrijea de ogradă, singurul câştig financiar fiind cel al bunicului.
Peste puţin timp, bunicul a trebuit să-şi satisfacă stagiul militar, iar
bunica mea să se descurce cu doi copii mici. Văzându-se dintr-o dată
singură, şi cum tot mai
mulţi săteni din localitate
au intrat în Cooperativa
Agricolă de Producţie, bunica a hotărât că i-ar fi mai bine să facă
şi ea la fel... Îmi povesteşte despre acele vremuri cu nostalgie.
Toţi oamenii munceau, iar copiii erau învăţaţi de mici să fie
independenţi. Regretul cel mai mare al bunicii este că nu aurmat
decât cinci clase. Familia ei nu-şi putea permite să o ţină la şcoală
la oraş. În comuna lor veneau adesea toamna camioane cu elevi,
militari şi civili, aduşi de CAP pentru a ajuta la strângerea roadele
livezilor. Pomii erau atât de încărcaţi încât oamenii locului nu
făceau faţă. Anii au trecut, mai mult sau mai puţin egali... Încetul
cu încetul, siguranţa omului se şubrezea tot mai mult... Furnizarea
curentului electric se întrerupea tot mai des şi pe durată tot mai
mare, doar două ore de program TV, nu mai aveai curajul să-ţi
exprimi cu voce tare gândurile, teama se instala în sufletele
oamenilor... Cu toate acestea oamenii s-au obişnuit treptat, au
ajuns să facă parte din existenţa lor ca ceva firesc, aşa încât
bunica îmi spune astăzi că
familia mea nu a avut probleme... Constat că dacă în viaţa omului nu
apar drame majore, sau tragedii, el crede că o duce bine...
Mama mi-a spus că fiecare persoană avea un loc de muncă şi o
locuinţă. Nimănui nu i se permitea să doarmă pe străzi, sau să cerşească
în intersecţii. Sărbătorile erau respectate în sânul familiei. Republica
Socialistă România a cunoscut o perioadă, nu foarte lungă, de înflorire
economică. Era numită ,,Grânarul Europei”, s-au construit multe fabrici
şi uzine, exportam aproape tot şi importam mai nimic...
Pentru mama a fost o fericire că a reuşit să se angajeze unde îi
plăcea ceea ce făcea. A lucrat o perioadă bună de timp la AnimaFilm. A
dat, împreună cu colegii ei, viaţă unor personaje animate. Cel mai mult ia plăcut însă postul de la Magazinul Muzica. I-a oferit şansa de a
cunoaşte mulţi oameni de cultură şi presă: actori, cântăreţi, compozitori,
ziarişti. Organiza lansări de discuri, ţinea legătura cu presa...
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Viaţa nu era atât de agitată cum este astăzi. Îşi permiteau să meargă
la spectacole de teatru, operă şi operetă şi în concedii de o săptămână,
prin programul de promovare a turismului naţional.
Cât despre ,,raţie”... Mama mi-a spus că nu a stat de multe ori
la cozi pentru că s-a mulţumit cu ceea ce era pentru toată lumea, doar
se promova egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor...
Mama este glumeaţă de felul ei şi de multe ori mă derutează...
aşa încât mă întreb eu acum, dacă era bine atunci, de ce oamenii şi-au
dorit schimbarea?! Cred că mama îşi doreşte să uite ceea ce a întristato în copilărie şi adolescenţă şi nu vrea să mă împovăreze şi pe mine cu
tristeţea amintirilor ei… frigul din casă, pentru că se făcea economie la
combustibili, accesul limitat la bunurile de larg consum, la informaţie,
la cunoaşterea a ceea ce se întâmpla în lumea largă… Graniţele erau
închise şi în jurul ţării şi în jurul oamenilor… Constrângerile erau de
tot felul… Răul nu vine niciodată singur, ci cu întrgul său cortegiu...,
îmi spune mama adesea. Simt că încearcă să mă înveţe să fiu
puternică, să mă pot baza pe mine însămi, să depind cât mai puţin de
ajutorul celorlalţi. Nu se dă exemplu niciodată pe sine, dar cred că încearcă astfel să mă ferească de greutăţile
pe care ea le-a întâmpinat la vârsta mea. Aşteptam cu nerăbdare fiecare toamnă cu începutul anului şcolar, pe
15 septembrie. Prima zi de şcoală era plină de emoţia revederii colegilor şi a profesorilor. Pentru mine însă,
cel mai important era că primeam manuale noi. Multe dintre ele le-am păstrat. Sunt cu adevărat manuale de
cultură generală. Simt şi acum mirosul de carte proaspăt scoasă de sub tipar...
Bunica îmi povesteşte că după 1980, rând pe rând, privaţiunile s-au înmulţit proporţional cu minciunile
cu care era îndoctrinat poporul. Tata îşi aminteşte că pentru a se putea abona la ziarul ,,Sportul” trebuia să facă
abonament mai întâi la ziarul ,,Scânteia”. Bunicul era fascinat de radio-urile alea ruseşti, de perete, la care
ascultai piese de teatru sâmbăta şi duminica, dimineaţa pentru copii, seara pentru adulţi. Ce mult îmi
plăceau..., spune tata. Desenele animate ,,Mihaela”, ,,Lolek şi Bolek”, filmele pentru copii ,,Racheta Albă”,
,,Cireşarii”, ,,Pistruiatul”, ,,Arabella”, turta dulce, revistele obligatorii la şcoală ,,Cutezatorii”, ,,Şoimii
patriei”, centura de pionier, uniformele de şcoală au făcut parte din copilaria şi adolescenţa mea şi mi-au
plăcut, completează mama.
Au fost timpuri grele… Îmi aduc amintesc cum se demolau bisericile, una după alta…, dar…, au trecut
toate… Acum sunt mulţumită că am ajuns la anii ăştia, să-mi
pot vedea nepoţii crescând… După o viaţă întreagă muncită la
CAP, am o pensioară…, noroc cu copiii…, adaugă bunica
oftând.
Fratele meu nu a prins perioada comunistă decât foarte
puţin. Avea doar 4 ani când s-a declanşat Revoluţia. Îşi
aminteşte însă gustul îngheţatei, despre care spune că era foarte
bună… Îl cred pe cuvânt… Îmi dau seama şi eu, la vârsta mea,
că tot ceea ce îţi este interzis ţi se pare a fi foarte bun…
1989 este anul de răscruce între apus şi răsărit. S-a mai
încheiat o etapă din istoria poporului nostru şi a început altă
etapă. Istoricii au datoria să consemneze totul, în spiritul
adevărului…
Andreea Sorina Ionescu X F
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Bine informat – eşti pe jumătate salvat!
m aflat, în variate contexte – la clasă, la orele de dirigenţie, în dezbaterile TV, prin filmele
educative, din articolele publicate de elevi şi profesori în revista şcolii – ce sunt drogurile şi cât rău
provoacă ele celor care le consumă.
Subiectul ,,droguri” este vast. Se poate vorbi despre consumatori, despre efecte, despre
distribuitori. Se poate vorbi despre ,,pericol”, despre ,,naivitate”, despre ,,teribilism”. Se poate vorbi despre
familie, prieteni, şcoală, anturaj, comunitate, societate. Se poate vorbi despre interes şi dezinteres, despre
nepăsare, despre iresponsabilitate… Oricare ar fi punctul de pornire al discuţiei, în centrul atenţiei trebuie să
stea ,,fiinţa umană”. Capacitatea omului de a se transforma, de a deveni mai bun.
Pe cât de scurt este cuvântul ,,drog”, pe atât de complex este înţelesul lui şi, mai ales, efectul pe care îl
are asupra omenirii în general. Drogul influenţează nu numai pe cel care-l consumă. El pune în mişcare
grupuri de oameni, mai mici sau mai mari, organizaţii ale Statului şi ONG-uri, comunităţi, societatea în
ansamblu, pentru că ne aflăm în faţa unei probleme de amploare care afectează negativ nu numai
consumatorul ci şi mediul în care acesta trăieşte.
Cuvântul ,,drog” are mai multe înţelesuri: ,,orice substanţă chimică sau naturală care prin acţiunea sa
asupra organismului uman provoacă schimbări de ordin funcţional”; ,,substanţe care dau toleranţă sau
dependenţă”. Sensul cel mai cunoscut este acela de ,,substanţă pshihoactivă”, care, de obicei, este ilegală. Cele
mai cunoscute droguri sunt canabisul (haşiş, marijuana, plastilina), opiaceele (opium – produsul brut şi toate
derivatele lui; preparatele sintetice şi medicamentele cu acţiune asemănătoare: heroina, morfina, promedol-ul,
omnopon-ul, dionina, fentanil-ul, fenadon-ul, metadon-ul, pentazocina), halucinogenele (mai mult de o sută de
preparate naturale şi artificiale, însă cele mai cunoscute sunt LSD şi DPT), psihostimulatorii (efedrina, ecstasy,
pervitina, amfetamina).
Piaţa românească a drogurilor s-a diversificat în ultimii ani din cauza cererii narcomanilor. Dacă încă
nu putem compara România cu alte ţări cu ,,tradiţie” în consumul de droguri ca SUA şi Olanda, sau
producătoare majore ca Brazilia şi Columbia, nu se poate trece cu vederea numărul în creştere al tinerilor care
au consumat droguri cel puţin o dată.
Cei care recurg la droguri provin din toate mediile sociale. Cei care apelează la droguri spun că o fac
pentru a-şi schimba starea de spirit, gândirea, comportamentul şi simţurile. Cele mai folosite droguri, aparent
inofensive, sunt alcoolul si tutunul. Îngrijorător este faptul că vârsta celor care le consumă este tot mai mică.
Drogul determină la început dependenţa psihică, apoi dependenţa fizică. Frecvenţa consumului produce o
atracţie de neînvins către preparatul narcotic, atracţie care se transformă treptat în dependenţă. Mediciinarcologi consideră că omul devine narcoman nu atunci când ia în mână seringa, ci atunci când se hotărăşte să
recurgă la ea, mult mai devreme, înainte de a încerca substanţa. Cel care se lasă amăgit de iluzia indusă de
drog, intră într-un cerc vicios din care nu mai poate ieşi decât dacă primeşte un ajutor specializat şi are dorinţa
şi voinţa de a se vindeca. Implicaţiile consumului de droguri sunt multiple şi majore.
Eu sunt acum un mic cetăţean al comunităţii în care trăiesc, dar nu-mi este indiferent ce se întâmplă în
jurul meu. Suntem informaţi, suntem îndrumaţi, ni se atrage atenţia asupra problemelor cu care ne putem
confrunta şi a consecinţelor pe care le pot avea acestea. Am destui colegi preocupaţi să crească frumos şi
sănătos, să respire liber, în deplină cunoştinţă de cauză.
Privind în jurul meu observ că societatea, la modul general, prin instituţiile abilitate, nu este
nepăsătoare şi nu stă degeaba. Participarea mea la acest concurs este o dovadă că se întâmplă ceva în direcţia
bună. Voinţa de a schimba lucrurile în bine este urmată de aplicarea în practică a proiectelor care să
sensibilizeze opinia publică.
Atitudinea fiecărui om este importantă.
bBine informat, eşti pe jumătate salvat!

Cătălina-Bianca Şerban XII F
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Dar din dar, se face Rai!
unt adolescentă. Îmi place să vorbesc. E drept că am şi o voce mai aparte, cu un timbru ascuţit care,
vreau nu vreau, se face auzit. Unora le place, altora le provoacă iritare. Îmi place şi să mă joc, să-mi
exprim anumite gânduri cu subînţeles. Cine este atent la mine se prinde şi-mi dă un răspuns pe
măsură.
Cine nu, stă în banca lui şi se face că mă ascultă, din respect, din interes… Unii chiar încercă să perceapă ceea
ce debitez şi asta-mi
dă o mare satisfacţie. Nu toată lumea este indiferentă, prin urmare am în faţa cui să-mi exprim punctele de
vedere. Nu-mi place singurătatea. Sunt o persoană sociabilă. Prefer să am în jurul meu oameni, să dialogăm, să
împărtăşim impresii, emoţii, speranţe… Ştiu să ascult la fel de mult pe cât îmi place să fiu ascultată. Observ şi
ciulesc urechile oriunde m-aş afla. Călătoresc în fiecare zi cu mijloacele de transport în comun. Fără să vreau
aud conversaţiile celor de lângă mine. Aşa cum a devenit o obişnuinţă vorbitul la telefon în public, fără jena de
a-ţi fi ascultată convorbirea, tot aşa în autobuz lumea vorbeşte tare despre probleme intime, despre ceea ce ştie
şi mai ales despre ceea ce nu ştie, fără să-i pese că este ascultată. Când îţi descarci sufletul în faţa cuiva ai
impresia că ţi-ai descărcat şi o parte din povara care te apasă, că ai trecut-o celui care te ascultă şi cu cât te
ascultă mai mulţi te simţi tu mai puţin împovărat. Să fie asta o terapie de grup inconştientă şi involuntară?
Poate. Mă preocupă subiectul, doar am studiat psihologia şi, cine ştie, poate chiar voi urma o facultate de
profil. Îmi plac oamenii, îi ascult, dar nu sunt indiscretă atât timp cât ei vor să fie auziţi.
Într-o zi mohorâtă de toamnă, drumul spre şcoală, cu autobuzul, mi s-a părut mult mai lung ca de
obicei. Geamurile zăbrelite de ploaia care curgea fără încetare peste praful depus în timp, îmi obtura câmpul
vizual. În această situaţie, atenţia mi-a fost atrasă de discuţia a doi tineri care şedeau pe bancheta din spatele
meu.
,,Debutul” meu?!… Nu aveam un cerc de prieteni aşa cum mi-l doream. A început cu o ţigară.
Tentaţia de a ajunge la o stare euforică numai de dragul de a scăpa de frustrare avea rădăcini adânci în
mine, mă trimitea într-o călătorie greşită, pe care nu o doream şi nu o conştientizam. Îmi plăcea extraordinar
de mult. Prima oară am ştiut că nu-mi fac bine, dar am continuat. Mi-am zis că iarba este inofensivă şi am
încercat altceva. Îmi repetam mereu, ca şi când încercam să-mi liniştesc subconştientul: ,,Încerc o dată şi
gata!”, ,,Pot să mă controlez, nu sunt ca alţii!”, ,,Nu voi deveni dependent!”. Nu mi-am dat seama când
prafurile au pus stăpânire pe trupul meu. Singurul gând, singura preocupare era cum să-mi fac rost de doza
zilnică. Un gând care macină încontinuu. Nu mai ştiam de nimeni şi de nimic. Nu-mi mai păsa de ceea ce se
întâmpla în jurul meu, dar simţeam distrugerea în mine şi în afară. Din roz, viaţa mea a devenit neagră. Întro străfulgerare a ceea ce fusese cândva bun în mine, am primit ajutorul. Nu ştiu cine m-a tras afară din abis.
Ştiu doar că s-a crezut în mine şi n-am fost lăsat să mă pierd. Mi-am recuperat familia şi prietenii, mi-am
recuperat viaţa. Pot spune că m-am născut a doua oară. Am şansa să demonstrez că a meritat efortul. Sunt
voluntar…
M-am ridicat de pe scaun. Se apropia staţia unde trebuia să cobor. Am parcurs drumul până la şcoală
într-un suflet. Poate din cauza ploii, poate din dorinţa de a le povesti colegilor ceea ce auzisem despre cădere,
despre voinţă, despre implicare, despre salvare…
Am aflat că pentru un dependent de droguri nu este uşor să lupte cu firea sa, să se stăpânească, să se
autocontroleze, să realizeze că şi-a pierdut libertatea, că lumea din jur s-a transformat într-o pierdere, propria
pierdere...
Am aflat cât de important este să nu fii nepăsător la suferinţa celui de lângă tine, să nu fii insensibil şi
să ajuţi cu ceea ce poţi.
Nu degeaba se spune că ,,Dar din dar, se face Rai!”, adică o lume mai bună, prin implicarea tuturor.
Beldiman Alexandra XII F
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Visare
isez cu ochii deschişi la tine.
Spuneai că nu crezi în iubire –
Ai primit în schimbul ei
Prea multe suspine.
Ştiu că în adâncul sufletului tău,
Voi rămâne o amintire mereu.
Zâmbeşte şi speră în continuare,
Priveşte spre soare –
Îţi mai colorează viaţa
Îţi încălzeşte marea aşteptare...
Dar nu ezita să ieşi din visare...

Sentiment
u ai provocat amalgamul din mine,
Şi apoi te-ai ascuns în infinitul din tine.
M-ai lăsat rătăcind printre
sentimente,
Mi-ai dat amintiri permanente.
Te caut în fiecare zi în jurul meu,
Te aştept mereu, totul îmi pare greu.
Învăluit de parfumul tău ca un fum,
Rătăcesc în neştire pe drum.
Nu poţi înţelege că am nevoie de tine,
Gândurile tale să curgă prin mine?
Vreau să-mi împărtăşeşti fiecare vis,
Noaptea sufletului să-mi luminezi,
Inima ta se va contopi cu a mea
Şi visul va deveni aevea.

Dorinţa
ş vrea să pot scăpa
De nebuniile din inima mea.
Să scriu până noaptea târziu
Când, uitând de mine
Să-ncep a crede că ştiu –
Totul... despre tine...
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Uitare
m rămas doar noi ,
Eu şi cu tine,
Aprinşi de o flacără
De dor şi mândrie.
,,Şi cred c-am să plec,
O să las totul în urmă şi o să-ncerc!”Mi-am zis cu hotărâre izbitoare,„Nu o să-mi mai las sentimentele să o
ia la înaintare…”

Nu sunt o salvatoare de vieţi, nici o zână nu-s,
Sunt o simpla fată, al cărei ursitoare fus,
S-a rostogolit în valea tristă a Uitării
Şi viaţa a mai încetat să-i mai toarcă firişorii.
Tac!..Tac!...Tac!

Trec pe lângă cuvinte goale
Ce lăuntrul vor să mi-l doboare,
Vor să mă vădă iar năpădită
Cu visul la acei ochi ce vor să mă mintă.
Păşesc şi mai departe, alene
Şi străbat ale durerii poiene,
Ai dorului munţi încerc să urc
Şi izbutesc în văile lacrimilor să nu m-arunc.
Colind uşor, cu pas vioi deodată,
Văzând un soare dornic…
Mi se arată;
Razele-i fine ochii umezi mi-i
usucă,
Dar nu mi-e bine, am dor de ducă.
Şi astfel, cred eu, ajung în locuri străine
Ce te analizează cu priviri haine.
Cu o ultimă sfortare
Nădăjduiesc să privesc în zare.
Şi atât mi-a fost.
Mă prăvălesc la pământ
…mă rostogolesc fără cuvânt.
Când credeam că focul s-a mai liniştit,
El trosneşte înlăuntru-mi mocnind,
Simt tot ce simţeam în lumea mea,
Privirile, suflurile, şi-o voce-mi şoptea:
,,Deschide bine ochii, vei vedea,
Lumea nu e chiar ceea ce părea
A fi
Şi tu nu eşti deloc prinţesa,
Prinţesa din castelul ce-a luat foc
De-a prinţului mistuitoare iubiri.”
(Realizez…)
Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja”

Fusul iar bate ritmul ceasului,
Ochii mi se deschid, văd profunzimea întunericului,
Simt că nu mă mai ţine nimic aici
Şi încep să merg grăbită, cu ochii mici,
De-a luminii intensitate
Şi pasul repezit de-a fricii continuitate.
Ajung pe meleagurile natale
Văd semnul mare de la intrare:
Aleea Uitării, nu are detalii
Una singură-i, nişte pagini
Lipite de un stâlp de iarbă explică:
,,Nu ai nevoie de indicii pentru frică!”.

Tot ce ţi-ai dorit…
ot ce ţi-ai dorit vreodată
A fost un gând, un fulg de amintire,
O urmă de iubire
Mai mult ca niciodată.
Şi-acum cu toate că le ai,
Tot râvnă şi mister s-ascund
Prin cutele frunţii şi în ai tăi
Ochi ce se scurg, de-a lungul lacrimilor
Se ascund…

Sânziana Bîrleanu X A
Îndrumător,
Profesor Nuţi-Nicoleta Trifan
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Performanţe sportive 2010-2011
a ediţia precedentă a Olimpiadei Naţionale a Sportului
Şcolar, Catedra de Educaţie fizică şi sport a Liceului
Teoretic ,,Ştefan Odobleja” s-a înscris şi a participat
la următoarele discipline sportive:





fotbal–băieţi, locul III etapa pe sector;
baschet–băieţi, calificarea la etapa pe
municipiu, clasându-ne pe primiul loc la
sfărşitul etapei pe sector; la etapa pe
municipiu deşi obiectivul nostru era
clasarea pe unul din cele trei locuri ale
podiumului, nu am obţinut decât locul
IV, pierzând dramatic în finala mică, la
un punct diferenţă;
baschet–fete, locul III faza pe sector;
 handball–băieţi, primul loc după etapa pe sector,
fiind calificaţi la etapa pe municipiu unde am
reuşit să prindem ultima treaptă a podiumului;
 handbal–fete, locul II faza pe sector;




volei–băieţi, locul III faza pe sector;
volei–fete, la faza pe sector am ieşit învingători,
obţinând calificarea la faza pe municipiu, unde
am obţinut menţiune;
rugby în 7, la această disciplină nu se organizează
fază pe sector, fiind puţine echipe participante,
iar la faza pe municipiu am obţinut locul III.

Profesor Ştefan Toader
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Invitaţie la mişcare…
alut! Mă numesc Mirea Ştefan-Daniel şi sunt elev al Liceului Teoretic ,,Ştefan Odobleja” încă din
clasa a V-a. Am început să practic scrima din clasa a III-a. Cumva, am reuşit să o îmbin şi cu
şcoala până la terminarea liceului. Sper că voi putea continua mult timp de acum înainte, având în
vedere profilul facultăţii pe care vreau să o urmez.
Scrima este un sport individual, împărţit în trei ramuri:
floreta, sabia şi spada. Eu sunt la floretă, aceasta fiind,
după părerea mea cea mai complexă, deoarece suprafaţa
valabilă este cea mai redusă din toate trei armele şi
trebuie numai să împungi, pe când la sabie poţi lovi şi cu
latul lamei.
În sala de concurs, pe planşă, eşti pus faţă în faţă
cu un adversar şi o infinitate de probleme cu acelaşi
număr de rezolvări. Ai nevoie de viteză, spontaneitate,
dexteritate, flexibilitate şi capacitatea de a reacţiona întro fracţiune de secundă. Toate aceste calităţi ar fi inutile
fără un psihic stabil şi motivaţie puternică.
A
cest
sport mi-a adus multe satisfacţii. Am intrat în noi cercuri
de prieteni şi mi-a dezvoltat un caracter competitiv. Am
învăţat să fiu punctual, ordonat, disciplinat şi cel mai
important să-mi respect adversarul pe planşă şi în afara ei.
Am început această activitate datorită mamei, care a
insistat să fac un sport. Sincer, îi sunt recunoscător acum,
pentru că fără scrimă nu aş fi văzut multe locuri din
Slovacia, Ungaria, Italia. De România nu mai spun... am
străbătut-o în lung şi în lat.
La vârsta de 15 ani am intrat în Lotul Naţional de
Juniori şi am câştigat de 8 ori Campionatul Naţional, la
categoria mea (individual şi pe echipe). Ultimul rezultat
este locul III la Campionatul Naţional de Tineret (sub 23 de
ani) individual, iar cu echipa am câştigat locul I, eu fiind
căpitanul. În total am 20 de medalii şi cupe şi peste 150 de
diplome la diverse competiţii naţionale şi internaţionale.
Încurajez pe cei care vor să intre în lumea acestui sport şi
garantez că nu vor regreta! Eu mă bucur în fiecare clipă de
decizia luată în urmă cu 10 ani.
Mirea Ştefan-Daniel XII A
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,,Spartanii” – Campioni Naţionali!!!
iceul Teoretic „Ştefan Odobleja” a îndrumat dintotdeauna elevii să facă sport, începând cu
participarea la orele de educaţie fizică prevăzute în orar şi terminând cu orele petrecute pe bicicletă,
pe role sau în sală pentru handbal, volei, baschet, tenis şi multe alte jocuri sportive.
Între toate aceste sporturi încurajate, au
existat şi două căştigătoare: volei şi rugby-tag. Elevii
noştri au devenit campioni naţionali la rugby-tag, în
finala disputată anul acesta la Focşani.
Am îndrăznit să-i răpim domnului profesor de
educaţie fizică, Iulian Rontescu, câteva minute pentru
a ne dezvălui secretele din spatele acestui important
trofeu. Ne-a răspuns cu amabilitate la întrebări.

Când a început povestea jocului de rugbytag în liceul nostru?
Povestea a început acum patru ani, când am răspuns
unei invitaţii a Federaţiei Naţionale de Rugby, la o
competiţie pentru popularizarea acestui joc. Este
varianta simplificată, accesibilă copiilor, deoarece nu
implică deloc contactul fizic, nu se lovesc şi sunt încurajaţi să joace şi să se îndrăgostească de acest minunat
sport.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră această activitate?
Pentru mine înseamnă ceea ce înseamnă şi celelalte sporturi: volei, baschet, handbal, fotbal, înot. Specializarea
mea este volei, dar ca profesor de şcoală normală, cu elevi normali, nici supradotaţi, nici subdotaţi sunt obligat
să lucrez cu toţi copiii şi cu fiecare în parte pentru aptitudinile sale. Deci, rugby-tag este o părticică din
meseria mea.
Cine alcătuieşte echipa de rugby-tag?
La noi în şcoală eu o alcătuiesc, dar la cluburile la care activează şi o parte dintre elevii noştri, profesorulantrenor este cel care are această sarcină. Munca mea este în colaborare şi cu aceşti profesori, în vederea
obţinerii performanţei. Unii elevi se opresc la ceea ce fac eu cu ei la şcoală, alţii, care vor să ajungă mai sus,
activează şi la cluburi partenere şi acolo lucrează de 3, 4, 5 ori pe săptămână, fiind introduşi în campionatele
de rugby-tag. Acesta este un lucru foarte bun, pentru că ei nu pot decât să acumuleze în plus, să se dezvolte, să
fie mai frumoşi, mai sănătoşi, mai deştepţi.
Cine face parte din echipa noastră de rugby-tag?
Echipa care a ajuns în Finala Campionatului Naţional al şcolilor, adică a Olimpiadei Naţionale a Sportului
Şcolar, care a jucat şi a câştigat finala, a fost formată din elevi ai claselor VII-VIII. Unii dintre ei se pregătesc
de prin clasele a IV-a şi a V-a, de aproximativ 4-5 ani, iar bazele echipei câştigătoare au pus-o cei de clasa
aVIII-a, mai precis: Varodi Andrei (clasa aVIII-a C), Andrei Ciprian, Paxaman Raoul, Trifan Marius
(clasa aVIII-a B)
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Văzut din exterior pare un sport uşor. Câte ore de muncă sunt în spatele acestui trofeu?
Este multă muncă, într-adevăr, dar fără muncă nu am
mai fi ajuns până acolo. Odată ajunşi în finală, jucată de
primele opt echipe din ţară, fiecare a venit mai mult sau
mai puţin pregătit, în funcţie de cât timp a acordat de-a
lungul anilor. Nu se poate realiza o pregătire bună doar
în câteva luni. În spatele victoriei sunt ani de muncă şi
este bine că ai noştri au ajuns până în vârf şi că sunt cei
mai buni din ţară. Nu este uşor. Unii vin şi renunţă
repede. Sunt elevi în şcoală care au venit şi au abandonat
pe parcurs. Acum le pare rău că nu au fost în lot. E
adevărat că şi în lot unii sunt mai buni, alţii mai puţin
buni, adică mai mici, iar baza au fost cei de aVIII-a,
pentru că sunt mai experimentaţi şi mai puternici.
Dumneavoastră aţi avut de suferit consecinţe
(la propriu,) în urma acestui trofeu câştigat?
În primul rând, am beneficiat de foarte multă satisfacţie.
Ceea ce mi s-a întâmplat mie este ca un fel de încurajare pentru copiii din echipă. Ei m-au întrebat la începutul
anului şcolar dacă accept să-mi bărbieresc mustaţa în eventualitatea ajungerii în finală şi câştigarea ei. Le-am
spus cu toată deschiderea că acolo, pe loc, îi las să taie fiecare câte o bucăţică din ea, doar cu preţul trofeului.
Lucru care s-a şi întâmplat. Lor nu le-a venit să creadă nici în ultima clipă. Pe de o parte au fost mai
emoţionaţi de gestul meu decât de câştigarea trofeului, dar în mod sigur nu vor uita toată viaţa această
experienţă. În primul rând pentru că au câştigat şi în al doilea rând pentru că au reuşit să-l lase pe proful de
sport fără mustaţă. Nu o mai tăiasem de douăzeci şi nouă de ani. O aveam din clasa a IX-a.
Cum au fost primiţi învingătorii la noi în şcoală?
Cu mare bucurie, dar încă nu li s-a organizat o festivitate. Cu siguranţă vor fi anunţaţi la serbarea de final de
an şcolar. Eu le spun elevilor de la clasa a VII-a C, unde sunt diriginte, să nu piardă timpul, să participe la
activităţi organizate. Noi ne propunem să
popularizăm sportul. Deocamdată am
înfiinţat o lozincă pe care vrem să o postăm
pe peretele sălii de sport. Ea sună cam aşa:
„Dacă vrei să fii frumos, fă mişcare! Dacă
vrei să fii frumos şi sănătos, fă mişcare în
mod organizat! Dacă vrei să fii frumos,
sănătos şi deştept, fă sport de performanţă
şi lucrurile vor veni de la sine!”.
Îi mulţumesc domnului profesor pentru
amabilitatea acestui interviu. Îi felicităm, în
numele tuturor colegilor şi cadrelor didactice
din şcoală, pe „spartanii” rugbişti, cum au
fost numiţi pentru performanţa reuşită şi le
urăm mult succes în continuare, lor şi
antrenorului!
Andreea Mocanu VIII C
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Impresii… pe marginea unui spectacol
Micul Prinţ
icul Prinţ, opera a lui Antoine de Saint Exuperie, este una dintre piesele jucate la Teatrul Odeon
din Capitală. Regia este semnată de Carmen Lidia Vidu, iar scenografia de Constantin Ciubotariu.
Unicul actor este un mic debutant al scenei, Alexandru China Birta. Spectacolul s-a jucat pe
24, 26, 27 februarie şi pe 3, 6 martie. Clasa noastră a vizionat piesa la ultima reprezentaţie. Ne-am
dus în căutarea deliciului actoricesc. I-a avut ca actori înregistraţi şi proiectaţi pe nişte panouri, pe Florin
Zamfirescu, Rodica Mandache, Gelu Niţu, Jeanine Stavarache, Mugur Arvunescu, Mircea Constantinescu,
Ioan Batinaş, Mircea N. Creţu, Laurenţiu Lazăr, Pavel Bartoş şi Tudor Breazu.
Punerea în scenă s-a dorit a fi o reprezentare modernă. Micul actor, în rolul prinţului, s-a aflat la debut.
Piesa s-a desfăşurat pe o scenă semiobscură, decorul fiind compus din nori şi becuri, în loc de stele. Ambianţă
liniştită, calmă, aş putea chiar să mă avânt a spune monotonă.
După părerea mea, reprezentaţia a fost mediocră spre slab, potrivită pentru o primă vizionare, un debut în
teatru pentru un copil de până în zece ani. Pentru un adult şi chiar pentru un adolescent, reprezentaţia poate fi
considerată plictisitoare, prost sonorizată şi de o calitate slabă a priecţiilor.
Per total, o experienţă derulată monoton şi dorinţa fiecărui spectator, exprimată mai mult sau mai puţin
zgomotos, de a se termina cât mai repede.

Cristian Hanganu X F

icul Prinţ” de Saint Exupery, transpune într-un limbaj teatral modern o poveste pentru copii, dar şi
pentru adulţi, in viziunea regizoarei Carmen Lidia Vidu.
Decorul este conceput ca un cadru de basm, unde personajul principal este jucat cu
,,profesionalism” şi succes de micul actor Alexandru China Birta. Acesta impresionează prin vocea sa de copil
cu o minte limpede şi o inimă pură şi cu emoţiile sale constructive. Tânărul actor reuşeşte să se sincornizeze
perfect cu celelalte personaje, filmate şi proiectate cu ajutorul videoproiectorului. El onferă spectatorilor
coerenţa spectacolului.
Spectacolul pune accent pe comunicarea dintre copil şi adulţi şi prin decorul modern dar şi prin
comunicarea directă şi deschisă a Micului Prinţ cu celelalte personaje.
Pe mine reprezentaţia nu m-a impresionat cu nimic deosebit. Am remarcat, totuşi, decorul modern.
Nicolae Ionescu X F
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O experienţă pe tărâmul conchistadorilor
idee care îmi încolţise de mult timp în minte a început să prindă contur în vara anului trecut.
Ştiam de mulţi ani de existenţa burselor Comenius pentru diverse activităţi de perfecţionare
profesională, însă nu am alocat timp pentru studierea procedurilor în acest sens. Vacanţa de
vară din 2010 şi participarea, în luna iunie, la cursul „Creative Use of ICT Tools in
International Projects” organizat de CCD, mi-au oferit răgazul şi plusul de motivaţie pentru
a aplica în vederea obţinerii unui grant Comenius.
Am consultat mai întâi catalogul de cursuri pentru a identifica propunerile cele mai apropiate de domeniul
meu de interes – Ştiinţă şi Tehnologie. Din ofertă mi-a atras atenţia cursul “School’ Robotics” organizat de
Hands-on Science Network, Portugalia. Primul termen pentru depunerea proiectului era 15.09.2010, iar
sesiunea care se încadra în perioada acceptată pentru aplicaţii, din 2010, a fost în perioada 16-24 aprilie 2010,
în Vigo, Spania.
După două luni de la depunerea aplicaţiei s-au afişat pe site-ul ANPCDEFP rezultatele evaluării şi am aflat
că a fost acceptată. Aşadar, mă aştepta prima experienţă ca beneficiar al unei burse Comenius.
Suma alocată a fost
asigurată atât din fonduri
Comenius cât şi din fonduri
FSE-POSDRU, prin proiectul
„Schema
de
susţinere
complementară a mobilităţii
europene
a
cadrelor
didactice din învăţământul
preuniversitar beneficiare
ale Programului de Învăţare
pe tot parcursul vieţii”.
Intervalul în care s-a
desfăşurat sesiunea din aprilie
s-a suprapus cu vacanţa de
Paşte; acesta a fost, poate, un
motiv pentru care grupul de
lucru a fost mai puţin numeros
– 7 cursanţi, dintre care trei
au fost din România, doi din
Polonia, unul din Turcia şi
unul din Portugalia.
Tematica abordată a fost
nouă, pentru toţi cursanţii.
Robotica nu este disciplină
de studiu în învăţământul
preuniversitar în niciuna
dintre ţările menţionate.
Principalul obiectiv al
cursului: oferirea de informaţii
teoretice şi, mai ales, abilităţi
practice
şi
instrumente
pedagogice şi tehnice care să le permită profesorilor participanţi să înceapă să predea Robotica elevilor.
Temele incluse în program: Ce este Robotica; Hands-on Science; Constructivism; Robotica în şcoală;
Designul şi construcţia roboţilor; Programare; Construcţia şi programarea roboţilor LEGO MINDSTORMS.
Trainerul principal a fost profesorul Manuel Filipe Costa de la Facultatea de Fizică a Universităţii Minho,
Portugalia. Acestuia i s-au alăturat, prin videoconferinţele susţinute, profesorul P. Michaelidis de la
Universitatea din Creta şi profesorul Suzanne Gatt de la Universitatea din Malta.
Robotica este un domeniu în plină dezvoltare, cu multiple şi importante aplicaţii în diverse sectoare de
activitate, care necesită cunoştinţe de mecanică, electronică, programare.
Cursul a cuprins prezentări teoretice pe marginea temelor menţionate şi, mai ales, sesiuni practice de lucru
în care am învăţat să construim şi să programăm roboţi Lego Mindstorms NXT.
Viziunea constructivistă asupra învăţării consideră elevul element activ în acest proces, iar experienţa
directă şi interacţiunea în cadrul grupelor de lucru – factori importanţi în învăţare. Astfel, noi înşine am fost
puşi în situaţia de a descoperi, împreună, cum să asamblăm piesele din trusele puse la dispoziţie pentru a
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realiza diverşi roboţi, de a-i programa apoi pentru a
executa diferite comenzi, de a găsi soluţii şi de a
corecta când rezultatul nu era cel aşteptat.
Kiturile Lego Mindstorms sunt însoţite de
instrucţiuni de utilizare (care nouă nu ne-au fost
oferite, pentru antrenarea mai bună a minţii ), iar
interfaţa grafică face uşoară programarea acestora,
astfel încât elevii de vârste diferite să poată aborda
domeniul. Aceşti roboţi sunt asemănători, prin
acţiuni şi modul în care se programează, cu roboţii
industriali, fapt care-i face foarte valoroşi ca material
didactic. După achiziţionarea unor truse Lego
Mindstorms NXT, vom putea desfăşura şi în cadrul
liceului nostru ore de Robotică.
Primele zile de curs s-au desfăşurat în cadrul
Universităţii din Minho, Portugalia. În cadrul acestei
instituţii există o secţie de Robotică, pe care am avut
ocazia să o vizităm în după-amiaza uneia din aceste
zile. Am întâlnit acolo un grup de studenţi şi pe profesorul lor, recent întorşi de la Competiţia Internaţională de
Robotică din Singapore. Deşi era perioada vacanţei, aceştia erau prezenţi în facultate, la lucru, pentru
îmbunătăţirea performanţelor roboţilor. Ne-au prezentat proiectele lor, depre care aveam imagini filmate şi în
materialul primit la curs.
În aceeaşi zi, am fost în vizită la o şcoală din Guimaraes în care se desfăşurau ore opţionale de Robotică, la
nivelul ciclului gimnazial şi am putut vedea lucrările
elevilor.
Participarea la acest curs a fost o experienţă de care
îmi amintesc cu plăcere, care mi-a prilejuit atât învăţarea
unor lucruri noi, cât şi interacţiunea cu profesori din alte
ţări europene, întâlnirea unei alte culturi şi vizitarea unor
zone deosebit de frumoase.
M-au impresionat foarte plăcut calmul şi amabilitatea
oamenilor din locurile prin care am trecut, precum şi
respectul şi grija pe care aceştia le au faţă de mediu.
Le mulţumesc colegelor mele, doamnele profesoare de
limba engleză, Georgeta Cârciumaru şi Mihaela Duca,
pentru ajutorul oferit în îmbunătăţirea comunicării în
limba engleză şi doamnei profesoare Faustina Vlad pentru
suport informaţional.
Profesor fizică,
Marilena Viziru
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Cui îi este teamă de Fizică?
m auzit adesea spunându-se despre Fizică, mai exact, despre ceea ce s-a „decupat” din fizică
şi s-a inclus în programa de studiu din şcoală: „este grea!”, „nu o înţeleg!”.
Vă propun acum un mod de a privi această disciplină de studiu care să-i reveleze culorile frumoase
din „aura” sa. Mai exact, voi urmări să prezint, în rânduri puţine, dar suficiente, sper, pentru a atinge
obiectivul propus, modalitatea de abordare a rezolvării unor probleme, fiindcă, de fapt, problemele îi sperie
pe unii elevi... 
Rezolvarea unei probleme de fizică – un joc! Serios!
Haideţi să ne imaginăm că o problemă este un nou joc pe care vrem să-l învăţăm! Cu siguranţă,
fiecare a jucat cel puţin o dată un joc şi ştie că, înainte de a intra în joc, trebuie să-i cunoască regulile. Apoi,
ţinând cont de acestea şi de datele concrete (situaţiile cu care se confruntă „pe teren”) şi având permanent în
minte scopul pe care-l urmăreşte (unde trebuie să ajungă, ce trebuie să obţină, ce i se cere să facă pentru a
câştiga) face diverse conexiuni mentale care să-l conducă la succes.
La fel procedăm pentru a dezlega „misterele” împachetate în problemele de fizică: înainte de a le
aborda, urmărim să înţelegem fenomenul, să învăţăm semnificaţiile şi relaţiile de definiţie ale mărimilor
fizice şi expresiile matematice ale legilor, principiilor, teoremelor („regulile jocului”). Apoi, citim cu atenţie
enunţul problemei şi extragem din acesta toate informaţiile („datele de intrare”) ca să ştim clar care este
materialul de lucru pe care ne bazăm în construcţia rezolvării. Când mă refer la „toate informaţiile” am în
vedere faptul că nu toate datele apar explicit în enunţ.
După ce am „cules” datele problemei şi am stabilit scopul de atins (care sunt cerinţele?), ne asigurăm
că toate mărimile fizice sunt exprimate în unităţi din Sistemul Internaţional; dacă este cazul, facem
transformările. Apoi, identificăm fenomenul la care se face referire în enunţ şi aplicăm legea/legile,
principiile sau teoremele care guvernează desfăşurarea acestuia. Ideea este de a găsi ecuaţii care să „lege”
mărimile cerute de datele problemei. Uneori, este necesară şi suficientă o singură relaţie matematică. În
funcţie de numărul de necunoscute şi de complexitatea problemei însă, creşte numărul de ecuaţii de care este
nevoie pentru rezolvare. În unele probleme apar condiţii/situaţii impuse de care trebuie să ţinem seama
fiindcă sunt esenţiale pentru rezolvare. Acestea se traduc prin ecuaţii care se adaugă la cele obţinute din
aplicarea legilor/principiilor. Se obţin astfel sisteme de ecuaţii care se vor trata cu metodele cunoscute de la
matematică. Observaţie: în cazul problemelor care conţin condiţii impuse, rezolvarea este centrată pe
condiţia respectivă (vezi ex. B)
Este recomandat să se lucreze literal şi, numai după obţinerea expresiei matematice a mărimii cerute,
să se facă înlocuirea cu valori numerice şi calculele matematice. Astfel, evităm propagarea unor eventuale
erori de calcul şi avem, totodată, posibilitatea de a da o interpretare fizică a rezultatului şi să verificăm
corectitudinea expresiei matematice găsite (trebuie să obţinem o relaţie omogenă: membrul stâng şi membrul
drept al ecuaţiei să exprime aceeaşi mărime fizică).
O altă recomandare: într-o expresie matematică, funcţiile trigonometrice se scriu ultimele, iar
constantele numerice – primele (exemple: y= 4,5∙ sin 40πt, h= l cosα etc.)
Să aflăm cum procedăm în cazuri concrete.
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A. Voi considera un exemplu simplu, din Mecanică: ,,Un copil începe să acţioneze cu o forţă
orizontală cu valoarea de 3N asupra unei lăzi cu masa de 12 kg, aflată iniţial în repaus pe o suprafaţă
orizontală acoperită cu gheaţă. Considerând că frecarea dintre ladă şi suprafaţă este neglijabilă, iar forţa
aplicată rămâne constantă, determinaţi viteza atinsă de ladă după 2 minute de la începutul mişcării şi distanţa
parcursă în acest interval de timp.”
După ce am citit enunţul (de câte ori este necesar pentru a înţelege despre ce este vorba în text),
notăm datele problemei: m=12 kg; F= 3 N; ∆t= 3 min. Dar, alături de acestea, mai avem informaţii importante
în enunţ, şi anume:
1. corpul era în repaus în momentul iniţial, pe care o transpunem în ecuaţia v0 = 0 m/s şi
2. se neglijează forţele de frecare, exprimată prin relaţia Ff = 0 N.
Observăm că timpul este exprimat în minute şi facem transformarea în secunde: ∆t= 180s. Notăm, în
continuare, cerinţele:
1. viteza după 3 min (v = ?) şi
2. distanţa parcursă în acelaşi interval de timp (d = ?).
Acum putem să începem rezolvarea propriu-zisă:
1. Identificarea fenomenului: în enunţ se face referire la mişcarea mecanică a unui corp, sub acţiunea
unor forţe. Pentru o înţelegere mai bună a fenomenului şi o scriere corectă a ecuaţiilor necesare pentru
rezolvare, vom realiza un desen în care reprezentăm corpul şi toate forţele care acţionează asupra lui (greutatea,
reacţiunea normală şi forţa de tracţiune exercitată de către elev).
Corpul pleacă din stare de repaus, deci va avea o mişcare uniform accelerată determinată de forţa .
2. Aplicarea legilor/principiilor care sunt respectate în desfăşurarea fenomenului respectiv: Între forţa
aplicată şi acceleraţia imprimată corpului există dependenţa exprimată de principiul al II-lea al dinamicii, prin
ecuaţia: = m∙ (1).
3. Rezolvarea ecuaţiilor/ecuaţiei: Considerăm o axă Ox orizontală, orientată în sensul forţei şi
proiectăm ecuaţia (1) pe aceasta. Obţinem = m∙a din care rezultă a=F/m (2). Urmărim să determinăm viteza
atinsă de corp după 180s de la începutul mişcării. Ne amintim că acceleraţia se exprimă în funcţie de variaţia
vitezei prin relaţia: a = ∆v/∆t (3) (expresia matematică de definiţie a acceleraţiei). Din ecuaţiile (2) şi (3)
determinăm: ∆v = F∙ ∆t/m (4). Cum ∆v = v – v0 , iar v0 = 0, obţinem: v = F ∙∆t/m (5). Acum putem înlocui în
ecuaţia (3) valorile numerice date: v = 3N ∙180s / 12kg , v = 45 m/s. În acest moment cunoaştem şi viteza
atinsă după cele 3 min. (viteză finală pe intervalul de timp considerat) şi putem trece la următorul „nivel”. Ne
folosim de această informaţie pentru a afla distanţa parcursă. Ne ajută în acest sens relaţia de definiţie a vitezei
medii, care redă dependenţa acesteia de deplasarea corpului: vm = ∆x/ ∆t (6). În mişcarea rectilinie uniform
variată viteza medie este calculată ca medie aritmetică a valorilor iniţială respectiv, finală, pe intervalul de timp
considerat, aşadar: vm = (v0+ v) / 2 (7). Din ecuaţiile (6) şi (7), ţinând cont şi de faptul că v0 = 0, determinăm
distanţa parcursă:
∆x = (v∙ ∆t) /2 (8), ∆x = (45 m/s ∙180s)/2 , ∆x =4050 m.
4. Interpretare rezultatelor: ecuaţia (5) ilustreză faptul că viteza atinsă de corp depinde direct
proporţional şi de forţa aplicată şi de durata de acţiune a acesteia, astfel că, deşi forţa are o valoare mică, dacă
se exercită un interval mare de timp, viteza atinsă de corp avea o valoare considerabilă; distanţa parcursă, de
asemenea – vezi relaţia (8).
B. O problemă din Electrocinetică: „Două rezistoare cu rezistenţele R1 şi R2 se leagă în serie, iar
gruparea lor se alimenteză la un generator ideal de c.c. Curentul prin grupare are intensitatea I1. Dacă
rezistoarele se conectează în paralel şi se alimentează la acelaşi generator, prin circuit se stabileşte un curent
cu intensitatea de patru ori mai mare decât în cazul anterior. Considerând cunoscută valoarea rezistenţei R 1,
determinaţi R2.”
Această problemă are doar rezolvare literală. Este un tip de problemă cu o condiţie impusă: din enunţ
aflăm că intensitatea curentului prin gruparea în paralel este de patru ori mai mare decât prin gruparea serie.
Redăm această condiţie printr-o ecuaţie: I2 = 4∙I1 (1). Rezolvarea se centrează pe această condiţie.
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Problema mai are o informaţie „ascunsă” în text, pe care o identificăm şi o traducem într-o ecuaţie:
generatorul este ideal (nu are rezistenţă interioară), aşadar, scriem r = 0 Ω (2).
Datele problemei: R1, plus condiţiile redate în ecuaţiile (1) şi (2). Cerinţa: rezistenţa R2.
Începem „călătoria”:
1. Identificarea fenomenului: stabilirea unui c.c. printr-un circuit format de un generator şi o grupare
de două rezistoare.
2. Aplicarea legilor/principiilor care sunt respectate în desfăşurarea fenomenului respectiv: gruparea
de rezistoare poate fi asimilată cu un singur rezistor – rezistorul echivalent. Obţinem astfel un circuit simplu,
echivalent cu cel indicat în problemă, pentru care este valabilă legea lui Ohm: I = E / (Re + r) (3), unde Re
reprezintă rezistenţa echivalentă a circuitului exterior. Circuitul exterior este format din cele două rezistoare
grupate în serie/paralel, astfel că valoarea rezistenţei echivalente are expresiile cunoscute: Res = R1 + R2 (4),
iar Rep = R1 R2 /( R1 + R2 ) (5).
3. Rezolvarea ecuaţiilor/ecuaţiei:
Revenim la ecuaţia (3) în care înlocuim, pentru cele două cazuri, expresia rezistenţei echivalente şi condiţia
(2). Se obţin ecuaţiile: I1 = E / Res (6) şi I2 = E / Rep (7). La acest sistem adăugăm ecuaţia I2 =4∙I1 (1) .
Sistemul se rezolvă astfel: înlocuim I1 şi I2 din ecuaţiile (6) şi (7) în ecuaţia (1). Obţinem:
E / Rep = 4 E / Res apoi Res = 4∙ Rep (8). În această relaţie înlocuim expresiile rezistenţelor echivalente
(ecuaţiile (4) şi (5) ) şi ajungem la ecuaţia: (R1 + R2 )2 = 4 R1∙R2
care, rezolvată, ne conduce la rezultatul:
R2 = R1
4. Interpretarea rezultatului: dacă este îndeplinită condiţia enunţului şi anume: intensitatea curentului
prin circuitul cu două rezistoare grupate în paralel este de 4 ori mai mare decât prin circuitul realizat cu
aceleaşi rezistoare grupate în serie, valorile rezistenţelor sunt egale.
Cu speranţa că aceste informaţii le vor fi de folos celor care le vor citi şi că vor considera fiecare
problemă ca pe o nouă provocare adresată minţii, pe care o vor accepta, le doresc succes în călătoria spre
cunoaştere şi cucerirea propriilor limite!
Profesor fizică,
Marilena Viziru
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Roma, parfum de vechi şi nou…
Le Grand Tour en Europe, 04-08.10.2010

M

obilitatea individuală la care am participat

a avut ca scop dezvoltarea unei metode educative
eficiente, oferite de raportul dintre cercetare, actiune şi
formare şi dobândirea unei experienţe transversale din
locurile cruciale ale culturii europene. În acest scop,
coordonatorul, profesor Mariella Morbidelli, a ales
activităţi care să valorifice interdisciplinaritatea şi să
formeze diversitatea culturală a participanţilor.
Ziua I - 4 oct- a urmărit prezentarea detaliată a
fiecărui cursant - prezentare Power Point a ţării, a
oraşului, a şcolii şi a activităţii sale concrete - precum şi
a motivelor pentru care respectivul a ales acest stagiu de
formare. Între cele două serii de prezentări, profesor dr.
Sabrina Batino şi arhitect Ilaria Rossi au susţinut rolul
călătoriei în dezvoltarea individului, pentru a înţelege
cât mai clar ceea ce, începând cu a 2-a zi, urma să se
desfăşoare.
Ziua a II-a a debutat cu vizita la Muzeul
Naţional Roman, unde ghidul a explicat simbolistica
mozaicurilor şi a frescelor, prin numeroase trimiteri la
mitologia antică romană.
A doua vizită a vizat Ara Pacis, considerat
,,altarul păcii”, unde profesor dr. Giulia Caneva a
explicat scenele reprezentative care ilustrează naşterea
Romei şi familia lui Augustus, precum şi simbolistica
florei şi a faunei în realizarea sculpturilor în marmură.
A III-a zi - 5oct - a început cu vizitarea Villei de
Farnesina, unde s-au urmărit aceleaşi simboluri
reprezentative pentru istoria Romei, ilustrate în picturile
lui Raphael, Giovanni Bazzi şi ale lui Peruzzi,
explicaţiile fiind oferite de profesor dr. Giulia Caneva.
Vizita s-a încheiat cu un atelier de creaţie - plecând de la
tragediile greceşti ,,Oedip Rege’’ şi ,,Antigona” desfăşurat în Grădina Botanică. Partea a 2-a a zilei şi-a
propus vizitarea Muzeului Palazzo Massimo.
Ziua a IV-a a însemnat deplasarea către Via
Appia - Circo di Massenzio, Capo si Bove - însoţită de
explicaţiile profesor dr. Ana Lisa Cipriani.
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Ultima zi a stagiului s-a desfăşurat în sala de
conferinţe a Hotelului Casa Tra Noi şi a urmărit
confruntarea jurnalelor de călătorie realizate de fiecare
cursant în timpul stagiului. S-a insistat pe valorificarea
rolului călătoriei în experienţa culturală a omului, pe
ideea de interdiscipinaritate, pe integrarea naţionalului în
patrimoniul european şi pe găsirea unei soluţii comune
pentru a introduce călătoria în preocuparea didactică.
Coordonatorul, profesor Mariella Morbidelli, a
urmărit cu stricteţe descrierea cursului publicată şi trimisă
pe mail înaintea desfăşurării activităţii de formare,
dovedind o bună capacitate de organizare şi de repartizare
a activităţilor efective în timp. Fiecare vizită întreprinsă a
fost coordonată de organizator, însoţit de profesori
universitari care ne-au oferit informaţii şi explicaţii cu
privire la valoarea şi la simbolistica operelor de artă, a
documentelor istorice sau a dovezilor arheologice. De
asemenea, fiecare cursant a primit fişe, chestionare şi
albume conţinând informaţii utile despre Roma antică vs.
Roma modernă.
Activitatea de formare la care am participat a avut
un impact deosebit asupra dezvoltării personale şi
profesionale: m-a încurajat să adopt o abordare mai
reflexivă asupra modului în care predau, mi-a oferit o
gamă mai largă de abordări/metode/tehnici/materiale de
predare, mi-a îmbunătăţit cunoştinţele în disciplina pe
care o predau/în aria mea profesională, mi-a îmbunătăţit
competenţele de utilizare a limbii străine, mi-a actualizat
cunoştinţele referitoare la alte ţări/ culturi/sisteme
educaţionale. De asemenea, acest stagiu de formare a
ajutat la consolidarea dimensiunii europene în activitatea
din şcoală şi a condus la stabilirea de parteneriate cu
şcolile reprezentate la activitatea de formare.
Consider că acest curs îmi va călăuzi paşii
următori spre implementarea unui parteneriat şcolar
multilateral în domeniul interculturalităţii.
Profesor limba română
Mihaela Ene
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a profesor de informatică sunt, în mod evident, preocupată de modul în care disciplinele

informatice sunt predate în alte ţări. M-a interesat, de asemenea, să ştiu la ce nivel se situează ţara noastră în
ceea ce priveşte utilizarea tehnicilor moderne în procesul de predare-învăţare, comparativ în special cu alte
ţări ale Comunităţii Europene. Încercasem să găsesc răspunsuri la aceste preocupări chiar şi cu ajutorul
elevilor mei, care corespondau cu elevi din alte ţări, pe care-i cunoscuseră cu ocazia participării şcolii noastre
la proiecte europene. Aveam informaţii, dar nu suficiente pentru a realiza o imagine clară, detaliată. Trebuia,
însă, să ştiu ce direcţii de dezvoltare în acest sens aş putea aborda. Auzindu-mi preocupările, colega mea,
doamna profesoară Faustina Vlad, m-a îndrumat să aplic pentru obţinerea unei burse de participare la o Vizită
de studiu pentru factori de decizie în domeniul educaţional. Am aplicat, în calitate de şef de catedră şi, în scurt
timp, am fost anunţată de către ANPCDEFP (Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educaţiei şi Formării Profesionale) că voi participa la Vizita de studiu cu titlul „Managers of new learning:
school leaders or students?„. Nu aveam cum să ştiu în acel moment ce mare deschidere îmi va facilita acest
eveniment şi nici că voi primi răspunsuri la chiar toate întrebările mele.
Vizita
de
studiu
mi-a
oferit
oportunitatea de a cunoaşte persoane implicate în
sistemele educaţionale din 14 ţări diferite (Italia –
ţara organizatoare, Germania, Irlanda, Turcia,
Danemarca, Norvegia, Suedia, Polonia, Spania,
Lituania, Estonia, Letonia, Croaţia), din sfere diferite
de activitate (profesori de liceu, profesori
universitari, profesori implicaţi în formarea adulţilor,
persoane din conducerea Ministerului educaţiei,
persoane angajate ale primăriei responsabile cu
utilizarea noilor tehnologii în procesul educaţional
local, etc.). Toţi eram foarte dornici să oferim detalii
despre modul în care ne desfăşurăm activitatea şi de
a împărtăşi bune practici în utilizarea noilor
tehnologii.
Cu această ocazie am aflat pentru prima dată de renumitul (în special în domeniul universitar) Moodle –
sistem de management al conţinutului învăţării, de Hot Potatoes – atât de utilizatul instrument gratuit folosit
pentru crearea testelor de evaluare, cît şi de numeroase alte instrumente software (gratuite sau nu) utile în
predarea modernă şi eficientă.
Aveam să plec de aici cu mult entuziasm şi cu convingerea că voi putea şi eu să ofer elevilor mei o mare
parte din aceste facilităţi de învăţare.
Entuziasmul meu era justificat de faptul că între timp obţinusem o altă bursă, Comenius - mobilitate
individuală, oferită pentru activităţi de formare profesională. Suma alocată a fost asigurată atât din fonduri
Comenius cât şi din fonduri FSE-POSDRU, prin proiectul „Schema de susţinere complementară a mobilităţii
europene a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar beneficiare ale Programului de Învăţare pe tot
parcursul vieţii”. Detalii referitoare la condiţiile necesare accesării unui grant în vederea participării la cursuri
de formare continuă într-un alt stat european, se găsesc pe site-ul oficial al ANPCDEFP (www.llp-ro.ro), la
secţiunea Comenius – mobilităţi individuale de formare continuă. Baza de date online cu ofertele pentru
formarea continuă a adulţilor din Europa are adresa: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase.
Urma să particip în Malta la cursul „Creating e-learning courses. Hands-on toole & practical
tips”.
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Malta – o ţară în care poţi să-ţi laşi bagajele nesupravegheate într-un loc circulat şi ... să le
găseşti după câteva ore. Dar nu acesta este lucrul care m-a impresionat cel mai mult. Cel mai mult m-a
impresionat ospitalitatea oamenilor, frumuseţea locurilor şi faptul că am putut vizita aproape toată ţara în
scurtul timp rămas după cursuri.
Într-o atmosferă deosebit de ospitalieră şi într-un ritm alert, dinamica echipă Acrosslimits.ltd din
Hamrun, Malta, a reuşit să ne prezinte toate noile tehnologii despre care auzisem cu ocazia vizitei de studiu şi
chiar mai mult. Tematicile abordate au fost:
 Introducere în e-Learning
 Resurse Educaţionale
 E-Books & E-Text Books
 Digital Story Telling
 Clase Virtuale & Învăţare sincrona
 Interactivitate & Teste
 Jocuri & Simulări
 Cursuri Online & Tutoriale
 Învăţare colaborativă
 Bloguri & RSS
 E-Learning în EU
Obiectivele cursului:
 Demistificarea termenului de e-learning şi accesibilizarea acestuia şi pentru persoanele “non-tehnice”
 Folosirea practică a unor unelte (open-source şi proprietate), cu care să se poată construi materiale
necesare unui curs virtual (chestionare, simulări, jocuri, lecţii interactive, etc.)
 Folosirea ICT în activitatea de la clasă în scopul motivării elevilor de a participa activ la ore
 Împărtăşirea unor experienţe de succes
 Folosirea platformelor virtuale de învăţare
La întoarcerea acasă, am reuşit să instalez platforma Moodle şi să o utilizez cu succes la clasele a
X-a şi a XI-a. De asemenea, am creat pe această platformă un curs şi conturi destinate profesorilor care ar dori
să utilizeze această platformă.
Aş dori să închei acest articol într-o notă optimistă. Dacă în momentul participării mele la vizita
de studiu din Bari, Italia, am putut prezenta ca experienţă de utilizare a noilor tehnologii doar sistemul AEL,
platforma Oracle Academy şi strădaniile independente ale multor colegi profesori, la foarte scurt timp după
aceasta utilizăm platformele Insam, Moodle, Microsoft Live@edu, Engleza-fse.edu.ro, Franceza-fse.edu.ro,
avem un laborator destinat utilizării resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbilor străine şi
evaluării la nivel european a competenţelor lingvistice (aplicaţia Sanako) şi nu cred că ne vom opri aici.
Ţin să îi mulţumesc cu această ocazie colegei mele, doamna profesoară Faustina Vlad, care a
înţeles problemele cu care mă confruntam şi mi-a dat cele mai bune sfaturi şi sprijin pentru realizarea
demersurilor menţionate.
Profesor informatică,
Raluca Elena Milieş
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