
 Cu oricine 
vorbeşti: profesori, 
părinţi conştienţi, 
decidenţi responsa-
bili, chiar unii elevi, 
toţi vor recunoaşte 
decăderea şcolii 
româneşti în ultimele 
decenii. Evaluările 
internaţionale obiec-
tive spun acelaşi 
lucru. De ce? Cu 
experienţa mea de 
aproape patru dece-
nii, aş spune că două 
sunt motivele princi-
pale: 1. nu s-a făcut 
nici o reformă auten-
tică, numai pseudo-
adaptări la un 
papagalicism peda-

gogic „european”. Şi 2. 
concepţia pe care se ba-
zează actualul sistem, cea 
a acumulării exclusive de 
competenţe, s-a dovedit 
falimentară şi în sisteme 
educative mult mai bine 
articulate (de ex. Franţa). 
Noi o aplicăm fără a o 
chestiona. Nu de o decizie 
în cunoştinţă de cauză este 
vorba. Sistemul de învăţă-
mânt românesc este o 
coajă birocratică (nu con-
tează ce faci, ci numai să 
ai tone de hârtii dovedi-
toare) care alterează zes-
trea genetică remarcabilă a 
copilului român. I-am 
auzit recent pe profesorii 
Radu Gologan 
(coordonatorul lotului 

olimpic de matematică) și 
academician Solomon 
Marcus criticând extrem 
de sever ceea ce se învață 
și cum se învață în școala 
românească. Nu numai la 
matematică, în general. Îi 
întreabă cineva pe aseme-
nea oameni cum ar trebui 
structurat sistemul școlar? 
Nimeni. S-au făcut tot 
felul de reforme, după 
ideile și perseveranța câte 
unui vremelnic ministru. 
Fără nici o perspectivă de 
lungă durată. S-au luat 
măsuri de-a dreptul funes-
te, cum a fost desființarea  
școlilor profesionale, fără 
ca nimeni să fie tras la 
răspundere. S-au făcut 
jumătăți de schimbare 
(manuale alternative), fără 
să se meargă până la capăt 
(flexibilizarea, liberaliza-
rea programei). Și mai 
ales nu s-a schimbat nimic 
în sistemul de evaluare. 
După părerea mea, ceea ce 
lipsește sistemului nostru 
de învățământ este etosul 
muncii.  Elevul român (și 
nu mă refer la vârfuri, la 
olimpici, ci la cel mediu, 
majoritar) nu este deloc 
stimulat să muncească 
serios. Să atingă maxi-
mum capacităților sale. Nu 
este învățat să intre într-un 
mediu concurențial, să-și 
educe ambiția de a se do-
vedi cel mai bun într-un 
anume domeniu. Examene 

prost concepute, nivelează 
creierele. Degeaba vorbim 
de idei fantasmagorice gen 
„o tabletă pentru fiecare 
elev”, când programele 
sunt depășite și manualele 
prost alcătuite. A avea 
manuale electronice nu 
înseamnă pur și simplu a 
scana manualul de hârtie, 
ci o schimbare radicală de 
mentalitate. Fiecare elev 
poate compara cum arată 
un manual de engleză sau 
franceză, luat de la edituri-
le respective, cu unul ro-
mânesc. În mod cu totul 
straniu, cu cât scade exi-
gența la examene, cu atât 
rezultatele sunt mai slabe 
procentual. Astăzi, la o 
lucrare, la care am cerut 
simpla povestire a basmu-
lui Harap Alb, trei elevi au 
predat lucrarea albă. Cam 
acesta este nivelul real al 
școli românești, învățată 
de peste șase decenii să 
mintă, să înșele realitatea. 
Deja plătim consecințe-
le… Toți. 

Prof.dr. Christian Cră-
ciun 

DE CE AVEM ELEVI AŞA DE BUNI ŞI 
UN ÎNVĂŢĂMÂNT AŞA DE PROST…? 

Instrumentarul de analiză a unui roman de tip proustian 

opera literară= este rapor-

tul indisolubil dintre 

conţinut şi formă, cu un 

mesaj transmis prin cu-

vinte, structurate într-o 

formă estetică 

temă= însumare, unificare 

semnificativă a 

naterialului lexical; temei 

generale i se subordonează 

teme parţiale, tratate în 

capitole sau episoade 

motivul= reprezintă 

modalitatea de realizare a 

temei într-o operă literară, 

şi poate fi definit drept cea 

mai simplă unitate 

narativă         

jurnalul= specie a prozei 

memorialistice, care se 

bazează pe  consemnarea 

unor evenimente, folosind 

“principiul 

calendarului” (adică, logic 

şi cronologic); jurnalul 

foloseşte  aşa- numitul 

“contract cu sinceritatea”, 

ce  presupune un 

angajament al autorului, 

faţă de sine însuşi, de a 

consemna cu o sinceritate 

absolută evenimentele, 

fără a le transfigura                    

fluxul conştiinţei= a fost 

confundat, multă vreme, 

cu monologul interior, 

astăzi, se poate stabili o 

disociere, astfel: fluxul 

conştiinţei ar desemna  
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              O curiozitate ingenuă mă deter-
mină adesea să pătrund în intimitatea 
celor din jurul meu. Un gest surprins 
prin ferestrele luminate ale vecinilor, un 
frame imortalizat din goana maşinii pe 
geamul căreia îmi place să privesc, o 
secvenţă din copilăria mamei mele, pe 
care o ceream povestită mereu şi me-
reu... au crescut în mine dorinţa de a citi 
memorialistică. Jurnale, memorii, confe-
siuni, vieţile personalitaţilor pe care le 
admiram le deschideam dinaintea mea 
căutându-le farmecul, taina existenţei, 
idealurile şi ezitările, omenescul şi spiri-
tualitatea... 

              Aşa se face că în urmă cu ceva 
timp, printr-un fel de loterie predestinată 
s-au aşezat la rând pe spătarul fotoliului 
meu de lectură Adrian Marino – Viaţa 
unui om singur şi Valeriu Anania – Me-
morii.  

             De Marino eram îndrăgostită 
încă de pe vremea studenţiei; ideile lui 
despre Modern, Modernism, Modernita-
te îmi păreau extrem de proaspete, atitu-
dinea lui critică emana nonconformism 
şi vigoare intelectuală, îl apreciam drept 
un european convins a cărui paradigmă 
de valori includea integrarea literaturii 
româneşti în marea cultură europenă 
(Evadări în lumea liberă; Pentru Euro-
pa. Integrarea României. Aspecte ideo-
logice şi culturale; Revenirea în Euro-
pa. Idei şi controverse româneşti; etc). 
Cu Dicţionarul său de idei literare 
aproape că dormeam sub pernă, cu atât 
mai mult cu cât bătusem aproape toate 
anticariatele bucureştene să-l găsesc. Mi
-l imaginam extrem de tânăr, purtând, 
evident, blugi, cu un chip jovial şi pă-
trunzător, dar mai ales plin de optimis-
mul şi vitalitatea pe care numai un în-
vingător putea să le aibă. Ştiam de expe-
rienţa închisorii şi mai apoi de cea a 
exilării sale, am înţeles mai apoi cu 
stupoare dintr-un calcul simplu (2005-
1921) că „tânărul” meu idol  atinsese 
între timp incredibila vârstă de 84 de ani 
şi că „pe final” îşi scrisese cartea, aşa că     
i-am cumpărat Viaţa unui om singur şi 
m-am grăbit s-o citesc... O bucurie 
imensă, aceea a întâlnirii cu o persoană 
dragă, pe care o aştepţi de mult, mi-a 
precedat lectura. Aveam mari aşteptări 
(Marile speranţe, sic!) şi m-am grăbit să 
îl caut prin (sau mai bine zis, printre) 
rânduri pe Adrian Marino. Am găsit la 
un moment dat în capitolul doi o siluetă: 
„M-am născut şi am devenit repede un 
rebel, inconformist, refractar, inadapta-
bil, adesea turbulent. Simţeam o repul-
sie instinctivă împotriva uniformizării, 
disciplinei şi oricărei forme de represiu-
ne. Intram permanent în conflict cu 

mediul meu familial şi social, cu orice 
regulă educativă şi de convenienţă soci-
ală.” Dar restul... nu era de găsit! Cu-
vânt după cuvânt, rând după rând, pagi-
nă cu pagină descopeream un om fără 
amintiri frumoase,  un jurnal plin de 
resentimente şi ură, o viaţă pe care în-
suşi ‚proprietarul’ ei o renega, o schin-
giuia prin cuvinte, o siluia să-şi amin-
tească încrâncenările, iritările, sterila 
răutate. Voiam să cred că e doar un joc, 
o mare păcăleală auctorială, o genială 
tactică a sensului întors, a psihologiei 
inverse, întorceam paginile, convinsă 
fiind că schimbarea de ton e aproape..., 
dar frazele scrâşneau înainte: aveam, 
mai ales, cele mai proaste relaţii cu 
mama mea, care nu mă iubea...; senti-
mentele nu se puteau elibera de re-
sentimente: nici tata, un om slab şi dus 
de nas, nu mă iubea. Replica sa favori-
tă, când se enerva, era: „Nu ţi-ar muri 
mulţi înainte”...; iar vindecarea părea a 
nu veni de nicăieri: Nu-mi fac niciun 
complex din a recunoaşte că eram total 
străin de formele „sacralităţii”... Ci-
tind, simţeam un val copleşitor de milă 
pentru omul acela care se dezvolta sin-
gur, spontan, aproape anarhic, în cel 
mai pur spirit autodidact, izolat şi orgo-
lios, incomod şi irascibil, care alesese să 
îşi organizeze şi să îşi stăpânească sin-
gur viaţa, să îşi asume în totalitate sin-
gurătatea ca pe un atuu, ca atitudine 
atee, ca libertate totală de a urî totul, 
chiar şi pe sine, ca pe o constrângere de 
a fi în răspăr cu toată lumea, de a judeca 
exagerat de just şi raţional orice aspect, 
într-o incredibilă încăpăţânare de a nu 

ierta pe nimeni şi nimic. Nu ascund 
faptul că Marino mi-a provocat un şoc: 
nu neapărat acela al aşteptarilor înşelate, 
cât mai ales şocul de a nu fi putut termi-
na de citit cartea. Era ca şi cum, privind 
prin fereastra deschisă, vedeam în casa 
‚vecinului’ meu de studenţie unele din-
tre cele mai atroce crime, 
eschibiţionismul cel mai pervers al spi-
ritului uman. Infernul lui Dante devenea 
dintr-o data amuzant de plăcut pe lângă 
coborârea în Infernul Singurătăţii:  Ma-
rino găsise şi deschidea în faţa mea cu-
tia Pandorei! 

 ... şi lectura pur şi simplu nu a mai pu-
tut continua. Am lăsat Viaţa acelui om 
singur să se odihnească pe spătarul 
stâng al fotoliului meu şi m-am întors, 
nu fără o strângere de inimă, spre Me-
moriile din dreapta... Pe Valeriu Anania 
nu îl „cunoscusem”, numele lui nu îmi 
spunea încă nicio poveste..., deşi trebuie 
să recunosc, îmi suna deosebit de cald şi 
puternic. Şi am început pur şi simplu să 
citesc. Fără aşteptări. Fără să caut în 
paginile cărţii un anume profil. Jurnalul 
deschidea în faţa mea un om de o since-
ritate dezarmantă, care îşi mărturisea 
slăbiciunile cu o naturaleţe copleşitoare, 
fără urmă de teamă sau crispare, fără 
sentimentul că ar ascunde sau voala în 
vreun fel adevărul. Adolescenţa lui de 
absolvent al Seminarului Central  înce-
pea cu legământul Frăţiei de cruce a 
Gărzii de Fier, dar episodul verde al 
tânărului legionar nu se canonea nici în 
lamentaţii, nici în autoflagelări, ci venea 
firesc la îndemâna memorialistului, 
despre care înţelesesem acum din Cro-
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nologie că ajunsese în 2006 chiar Mitro-
polit al Clujului, Albei, Crişanei şi Ma-
ramureşului. Dar se pare că începuturile 
timid legionare nu îl ruşinau pe mitropo-
lit, nu îl sileau în vreun fel să îşi camu-
fleze trecutul, nu îl umpleau de ură, dar 
nici de căinţă sau dezicere de sine. Pe 
măsură ce continuam, lectura cărţii îmi 
aducea în prim plan din ce în ce mai 
mult ideea de acceptare, de împăcare 
cu sine şi cu propria viaţă. Omul acesta 
nu regreta nimic, pentru că tot ceea ce 
făcuse era în totalitate asumat. Adoles-
centul trecea firesc de la gruparea con-
spirativă la utopia copilărească de a 
edita pe banii proprii câştigaţi din slujbe 
sezoniere o revistă literară – Dacia Re-
diviva. Înflorea astfel gândul de a ţine 
mâna pe condei şi a dărui vieţii – ca şi 
morţii – lui un înţeles de care să nu se 
ruşineze nici în faţa oamenilor şi nici la 
scaunul de judecată al lui Dumnezeu. 
Anania se arăta pregătit pentru tot ce 
avea să urmeze: experienţa puşcăriei, 
tunderea în monahism sub numele de 
Bartolomeu, debutul poetic din revista 
Gândirea, intrarea la Facultatea de Me-
dicină de la Cluj, Academia Teologică, 
apoi asumarea firească şi dezinteresată a 
rolului de lider al grevei studenţeşti de 
la Mănăştur, Cluj, în urma căreia a şi 
fost exmatriculat de la medicină... Şi 
între ele surghiunuri, pelerinaje, pribegii 
pe la multele şi frumoasele mănăstiri: 
Polovragi, Pătrunsa, Bistriţa, Topliţa,....  
Întemniţarea şi-a aşteptat-o de fiecare 
dată ori cu valiza pregătită, ori mergând 
el însuşi să bată la uşa procurorului 
militar al Curţii Marţiale, de pe starda 
Negru Vodă (Procurorul s-a uitat la 
mine ca la o arătare: - Dar dumneata îţi 
dai seama că te bag la arest? – Sigur, 
cel puţin aşa e scris în telegramă. S-a 
uitat iar, lung, la mine. – Ştii cel puţin 
pentru ce eşti aici? – Nu sunt sigur, dar 
înţeleg să răspund pentru faptele mele. 
Omul a avut o privire caldă şi mi-a 
propus să îmi dea o escortă şi să mă 
duc în oraş ca să îmi cumpăr unele lu-
cruri de trebuinţă [...] – Am tot ce-mi 
trebuie, domnule procuror, schimburi, 
săpun, perie de dinţi. Săculeţul e colea, 
în faţa uşii.). Citind, mă cutremuram de 
căldura cu care îşi accepta datul, mă 
umpleam de optimismul cu care îşi pri-
mea rânduiala, căutându-şi permanent 
scopul pentru care fusese cu certitudine 
ales: Doamne, cu ce mărunte fleacuri 
poţi Tu să coteşti drumul unui om: un 
dinte găunos îmi pusese în mână o di-
plomă universitară, o unghie încarnată 
mă urca acum în Dealul Patriarhiei! 
Suişurilor le urmau în modul cel mai 
firesc coborâşurile, iar părintele Anania 
nu avea să se lăfăie în aburii îmbătători 
ai gloriei când va fi avut să ajungă, de 

pildă, mâna dreaptă a Patriarhului 
Justinian, dar nici să îşi plângă de milă 
când, după aceea, avea să fie din nou 
arestat şi condamnat la 25 de ani de 
închisoare. Multă iubire am simţit în 
omul acesta şi multă frumuseţe în dem-
nitatea cu care îşi purta rânduiala lumii 
vremelnice. Cuvintele cu care îşi dezvă-
luia propria viaţă emanau permanent o 
aură de nobleţe, de spirit autentic creş-
tin. Avea să îi ierte de-a lungul existen-
ţei pe toţi călăii săi, iar atunci când nu 
reuşea şi slabiciunile lui omeneşti îl 
îmboldeau în mizeria temniţei să fie 
neîncrezător, să urască pe oameni sau 
chiar să se autoflageleze, nu-i simţeam 
totuşi în cuvinte ruşinea, resentimentul, 
ci dimpotrivă împăcarea, acceptarea 
unui simplu „aşa a fost să fie”.     

         Am simţit în final cum Memoriile 
lui Valeriu Anania îmi rescriau fiinţa, 
fiind (încă) una din cărţile care îmi 
schimbau (din nou!) radical viziunea 
asupra vieţii. Pot spune nu doar că am 
citit-o cu plăcere, ci că fremătam de 
nerăbdare să mă întorc acasă, să mă aşez 
în fotoliu şi să continui lectura, pagină 
cu pagină, încercând în acelaşi timp o 
tristă amărăciune pentru inevitabila 
apropiere a sfârşitului cărţii… Dacă 
acest om ar mai fi trăit, dacă eu nu l-aş 
fi descoperit prea târziu…, m-aş fi suit 
cu certitudine în maşină şi aş fi plecat 
către Cluj să îl cunosc şi să îi mulţu-
mesc. Dar aşa a fost dat, ca omul acesta 
să continue să vindece rătăciţi ca mine 
si dincolo de lumea aceasta. Drept care i
-am continuat Memoriile cu Rotonda 
plopilor aprinşi, Cartea deschisă a 
Împărăţiei, cu Amintirile peregrinului 
apter şi mai apoi cu Străinii din 
Kipukua.  

          Aşa că după scurta incursiune în 

trecutul celor doi oameni – unul resenti-
mentar, maliţios în special cu sine, dar 
celălalt, de-o simplitate dezarmantă, 
atuu al celui ce s-a împăcat cu datul - s-
ar cuveni o scurtă constatare. Căci viaţa 
noastră-mi pare a semăna cu râul repede 
de munte plin de vâltori clocotitoare, în 
care prins fiind, nu totdeauna te descurci 
să mai găseşti şi frumuseţea, simplitatea 
coborârii, bucuria de-a preţui cu totul, 
dar absolut cu totul ceea ce ţi se dă să 
vieţuieşti… Şi de vreme ce oricum nu-l 
mai putem schimba, am înţeles că trecu-
tul nu ne devine valoros decât în măsura 
în care reuşim să îl preţuim în prezent. Il 
aducem cu noi, dar nu trebuie să îl 
cărăm ca povară, ci e bine să îl purtăm 
ca pe o haină potrivită, nedemodată, 
care ne defineşte omenitatea, umanita-
tea… In acest moment îmi pot dori doar 
atât: de aş putea să îmbătrânesc văzând 
ce bine-mi stă înveşmântată în …
propria viaţă…  

                                                                                                        
Prof. Monica Zamfir 
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“fenomenul psihic în sine”, iar 

monologul interior “verbalizarea acestui 

fenomen” 

= este o modalitate de reprezentare a 

vieţii interioare în ficţiune, prin 

mimarea mişcărilor psihice şi a cursului 

sinuos al gândurilor spontane ale 

personajului. El se bazează pe asocierea 

liberă de idei şi pe ignorarea succesiunii 

logice sau cronologice a evenimentelor. 

O întreagă literatură a fluxului 

conştiinţei caracterizează anii 1920-

1930, când se manifestă un mare interes 

pentru explorarea profunzimilor şi a 

vieţii interioare a personajelor. Mai ales, 

prozatorii de limbă engleză (James 

Joyce, Wirginia Woolf, William 

Faulkner) încearcă să creeze un “limbaj 

interior”, care să traspună direct 

gândurile şi impresiile personajelor. 

Scriitorii abandonează timpul 

cronologic, din romanul secolului al 

XIX-lea (timpul socio-istoric), resimţit 

ca artificial şi iraţional, şi descoperă 

timpul subiectiv, prin “fluxul unei 

conştiinţe”. Conştiinţa, considerată 

singura valoare autentică, devine 

obiectul fundamental în roman, ea 

organizează formele naraţiunii şi 

conferă semnificaţii elementelor care o 

compun, însăşi ideea de persoană 

dobândind un nou conţinut. 

= prin fluxul conştiinţei se înţelege 

succesiunea naturală de impulsuri, 

asociaţii, emoţii, sentimente, idei şi 

aprecieri, care ocupă mintea unui 

individ la un moment dat. E vorba de un 

amestec al trăirilor de conştiinţă, de la 

stadiul preverbal până la cel deplin 

articulat, din punct de vedere raţional, 

însă, în genere, se are în vedere o 

gândire brută, dezordonată, în curs de 

elaborare şi exprimare. Termenul îi 

aparţine filosofului american William 

James. Termenul a fost- şi încă este- 

confundat cu monologul interior, însă, 

în vreme ce fluxul conştiinţei 

desemnează fenomene psihice în sine, 

monologul interior reprezintă 

verbalizarea lui de către un scriitor, prin 

intermediul unui personaj. 

tehnici de creaţie=    

tehnica “tricotalui”(definitivarea pe 

etape) 

tehnica “arhitectului” (prin adăugarea 

masivă a cinci-şapte corecturi destinate 

să fixeze şi să adâncească momentele de 

“ínterpretare psihologică”, să 

caracterizeze atmosfera, să nuanţeze 

sensurile cuvintelor 

Aceeaşi tehnică a “arhitectului” este 

folosită şi de Marcel Proust, autorul 

ciclului romanesc În căutarea timpului 

pierdut. 

tipuri de focalizare= 

focalizarea externă înregistreză 

evenimentele asemenea camerei de luat 

vederi, aduce în faţa cititorului fapte 

brute, fără să le însoţească de judecăţi şi 

de comentarii, nu are acces la gândurile 

şi la trăirile personajului. Produce 

efectul de neutralitate şi obiectivitate 

prin absenţa înregistrării emoţiei, nu 

orientează reacţiile cititorului. Apare 

destul de rar. 

focalizarea internă urmăreşte gândurile 

personajului şi pătrunde în conştiinţa 

acestuia, dă cititorului impresia că 

percepe şi judecă fiinţele şi lucrurile, 

recurge la verbe de percepţie (a vedea, a 

auzi, a simţi, a dori, a crede). Ca efecte, 

permite accesul cititorului la psihologia 

personajului, oferind posibilitatea de a o 

înţelege din interior, creează 

complicitatea cititorului cu personajul, 

mergând până la identificarea cu acesta 

prin împărtăşirea emoţiilor. 

focalizarea zero descrie realitatea din 

perspectiva naratorului omniscient, care 

vede tot şi ştie tot, oferă o viziune 

globală asupra lumii romaneşti. Ca 

efect, furnizează cititorului cele mai 

numeroase informaţii şi îi dă impresia 

că domină relatarea.  
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focalizarea dublă apare din concurenţa 

a două focalizări diferite, în redarea unei 

anume situaţii sau a unui eveniment. 

construcţia prozei de analiză are¸ca 

aspecte caracteristice, următoarele: 

Acronia 

dilatarea timpului real 

atenţia acordată faptului banal 

reproducerea unor documente (prin 

colaj) 

acronia= este un articiu în construcţia 

unui text narativ, ce instaurează 

neconcordanţa dintre timpul real al 

desfăşurării evenimentelor şi cronologia 

lineară (ideală) a narării lor; procedeul 

este folosit pentru nararea în planuri 

paralele, explicări, rememorări 

analespsa= este evocarea ulterioară a 

unuieveniment anterior faţă de punctul 

în care ne aflăm al istoriei; are rolul de a 

completa perspectiva asupra unui 

personaj, eveniment, etc. 

faptele banale= sunt intenţionat folosite 

în romanul subiectiv pentru rezonanţa 

lor în conştiinţă; se evită, astfel , tirania 

semnificativului, anticiparea şi 

previzibilitatea, caracteristice romanului 

obiectiv. 

naraţiunea la persoana I= se 

caracterizează prin existenţa unui 

narator care este prezent în istorie şi ca 

personaj (actor); prezentarea universului 

operei din punctul de vedere al 

naratorului-persinaj se numeşte 

perspectivă actorială. 

(personajul- narator relatează fapte în 

care este implicat ca protagonist; este 

narator necreditabil, pentru că, 

intenţionat sau involuntar, oferă o 

perspectivă subiectivă asupra celor 

relatate) 

perspectiva actorială= presupune un eu 

central, care structurează discursul prin 

intermediul subiectivităţii şi permite 

anexarea unui nou teritoriu romanesc: 

psihicul uman (conştientul sau 

inconştientul) 

relativismul= domină viziunea artistică 

în romanul de analiză psihologică; se 

manifestă prin: subiectivitate, luciditate, 

îndoială, ezitare în faţa unor concluzii 

ferme sau chiar imposibilitatea de a 

conchide, fragmentarism, 

discontinuitate; structurile interioare se 

fac şi se desfac permanent. 

memoria involuntară= este tehnica de 

creaţie care permite încadrarea 

amintirilor în fluxul duratei, dar numai 

pe acelea spontane, nedirijate, necăutate 

intenţionat; amintirile involuntare, 

provocate de un cuvânt, o culoare, o 

melodie formează ample digresiuni, 

care pulverizează structura romanului. 

introspecţia= este o modalitate specifică 

nuvelei şi romanului de analiză 

psihologică, prin care personajul îşi 

sondează stările sufleteşti, până la 

nuanţe infinitezimale; procedeul literar 

specific de realizare a introspecţiei în 

romanul modern este monologul 

interior. 

autenticitatea= este o trăsătură 

caracteristică prozei de analiză, implică 

refuzul schematismului psihologic şi al 

problematicii exclusiv sociale; 

presupune sinceritate absolută, 

banalitate scoasă de sub tirania 

semnificativului, renunţare la stilul 

frumos (anticalofilie); autenticitatea 

reprezintă condiţia esenţială a 

originalităţii şi primeşte statutul de 

valoare estetică. 

personajul în romanul de analiză 

psihologică suferă o mutaţie profundă: 

evoluţia sa nu mai este previzibilă (nici 

măcar pentru autor); el scapă de sub 

puterea destinului antic sau a 

determinismului mediului şi se 

adânceşte în propria conştiinţă; 

personajul preia funcţiile naratorului, 

asigură  unitatea compoziţională, 

sprijină intriga care şi-a diminuat 

importanţa. 

“noua structură” presupune: 

opţiunuea pentru modelul narativ 

proustian 

ca valoare supremă autenticitatea, care 

devine şi o formă de manifestare a 

solidarităţii de generaţie, fiind apreciată, 

între alţii, de Mircea Eliada, Anton 

Holban, Mihail Sebastian, Eugen 

Ionescu 

accentul pus pe subiectivitate, din care 

derivă importanţa perpectivei actoriale 

ca problemă centrală timpul,  conceput 

ca durată; renunţarea la cronologie 

inovaţii în plan narativ, care au ca efect 

modernizarea relatării şi amplificarea 

funcţiilor monologului interior. 

 

anticalofilie= este renunţarea la stilul 

“frumos”, îngrijit, căutat, elaborat, 

resimţit ca artificial, inautentic 

cronotopul= denumeşte relaţia esenţială 

dintre timp şi spaţiu într-o naraţiune, 

constituie un centru de organizare în 

jurul căruia gravitează evenimentele din 

istoria/diegeza romanului; aici se 

înnoadă şi se deznoadă firele  

subiectului; noţiunea a fost introdusă, în 

teoria literaturii, de M. Bahtin, critic 

literar rus, preocupar de estetica 
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Noutăţi editoriale 

,,Clubul de film‘‘ – de David Gilmour 

 

David Gilmour (n. 1949) este un 
critic de film şi un scriitor bine-cunoscut  
în Canada. Romanele sale de succes au 
fost ,,Lost Between Houses‟‟ (1999), best-
seller nominalizat pentru Trillium Book 
Award şi ,,A Perfect Night to Go to Chi-
na‟‟, care a câştigat în 2005 Governor Gen-
eral‟s Award pentru ficţiune şi a fost tradus 
în opt limbi. Volumul memorialis-

tic ,,Clubul de film‟‟ (2008) a avut 
încă şi mai mult succes de public: 
tradus până acum în 24 de limbi, a 
ajuns bestseller în Canada, Germa-
nia şi Brazilia. Ultimul roman 
(2011) al lui David Gilmour es-
te ,,The Perfect Order of Things‟‟. 

Când fiul său Jesse, un adolescent 
de aproape 16 ani, a pierdut orice 
interes pentru şcoală şi notele lui au 
devenit dezastruoase, David Gil-
mour i-a propus un târg neobişnuit: 
să renunţe la liceu fără obligaţia de 
a-şi lua o slujbă sau de a plăti chirie, 
dar îndeplinind două condiţii: să nu 

consume droguri şi, de trei ori pe 
săptămână, să vizioneze împreună cu el 
anumite filme. Aşa începe clubul de film 
şi, odată cu el, lecţiile de viaţă deloc didac-
tice, abia sugerate, pe care tatăl i le va ţine 
fiului vreme de trei ani. Aşa începe, mai 
ales, o superbă relaţie, de mare tandreţe, 
între un tată şi fiul său. 

„Pentru moment, [Jesse] era doar 

un băiat înalt pe scena unui club din centru, 
cu microfonul în mână şi cu taică-său as-
cuns undeva în public. Mărturisesc că, 
stând aşa în întuneric, am plâns puţin, fără 
să mă vadă nimeni. Nu ştiu sigur de ce 
plângeam – pentru el, bănuiesc, pentru că 
exista, pentru că timpul nu mai poate fi dat 
înapoi, şi, pe când plângeam, auzeam 
mereu în minte, iar şi iar şi iar, cuvintele 
din Iubire adevărată: «Eşti atât de mişto, 
eşti atât de mişto, eşti atât de 
mişto!»“ (David GILMOUR). 

Profundă, comică, emoţionantă, 
această carte ne oferă o lecţie de înţelep-
ciune transmisă prin pelicula cinemato-
grafică. 

 

 

Sorin George Marin 

Clasa a IX-a E 

 

Forţa prieteniei 

       Cu toţii avem prieteni, mai mulţi sau 
mai puţini , nu contează,  atâta vreme cât 
sunt prieteni. De multe ori confundăm 
amicii sau cunoştiinţele cu prietenii.  Sin-
cer, eu tare aş vrea să-mi aleg prietenii.  

   Dacă îi respecţi  vei avea prieteni 
adevăraţi. Se mai întâmplă să fii pus în 
faţa unor întâmplări neplăcute. Prietenia 
este foarte importantă , chiar dacă unii 
cred că nu este aşa. E minunat să ai priete-
ni , să poţi vorbi orice cu ei , să te poată 
ajuta când ai nevoie sau să-i asculţi şi să le 
dai un sfat când au nevoie.  

  Consider că prietenia ca valoare , este 
foarte importantă în viaţa unui om. Eu zic 
că o prietenie adevărată începe în copilărie 
şi durează până la capăt. Dar rar întâneşti 
aşa ceva. Un prieten care te-a dezamăgit 
nu ţi-a fost prieten. De multe ori , unii 
dintre prieteni , când ai nevoie de ei , nu-ţi 
sunt alături, faţă de ceilalţi care îţi sunt 
alături la bine şi la rău. 

    Unui prieten adevărat nu-i pasă cum 
arăţi , ci pentru el contează să ai un suflet 
bun. 

    Mi-ar plăcea să cred că aş mai putea 
avea un prieten aşa cum am visat , chiar 
dacă ştiu că este aproape imposibil …. 

    Până la urmă , mă mulţumesc şi cu re-
laţiile de amiciţie întâmplătoare cu unele 
persoane. Mereu mi-am dorit asta , dar nu 

ştiu dacă se va întâmpla acest lucru.  

 

Caporalu M. Alina 

Clasa a IX-a C 



 

Un copil ce versuri țese. 

Din pădure-mi vine-n cale  
Înc-un vers mergând agale... 
Dintr-un sâmbure de nucă 
Mi se-arată o fătucă. 

Ochii mici precum o mură,  
Arată cât e de pură, 
Iară chipu-ncântător, 
Mă cheamă la el ușor. 

M-aș duce, dar n-am putere, 
Ca să-mi dea o mângâiere, 
Poate și-un dulce sarut... 
E un vis! Mi s-a parut! 

Zbor de fluturi în lumină, 
Mie sufletu-mi alină, 
Iară roua dimineții 
Îmi dă, parcă, sens nou vieții. 

Pe zăpada argintie  
Mi se-arată totul mie, 
Iară sufletul pustiu, 
Cu reci lacrimi eu îl scriu. 

Din înaltul cer se lasă, 
Cineva de care-mi pasă, 
Iar din iarba verde iese 

Din sumbra pădure un iepure-apare 

Coloane de cerbi se văd pe cărare, 

Izvorul tresare din gheaţa pustie, 

Copaci înfloresc...e o veselie. 

O rază de soare în faţa îmi bate, 

Orbirea profundă din cale m-abate, 

Mă-mpiedic şi cad pe udele frunze, 

Pantofii îmi sar, picioare-s desculţe. 

Încet mă ridic, pun mâna pe frunte, 

În condru pustiu văd lucruri mărunte, 

Privesc înapoi văd ce m-a lovit, 

Mă întorc iar spre codru şi plec liniştit. 

Mă afund în pădure, cu-n gând arzător, 

Să-i aflu misterul merg încrezător, 

La tot ce-i în jur privesc fascinat, 

Mă desprind de lume şi e minunat! 

Strălucește-ncăntător, 

Tot ce-i viu pe-acest pământ, 

Mă face mereu să cânt 

Și îmi spun ei, prima oară, 

Un cântec de primăvară. 

Dulce murmur de izvor, 

Sunet mic și-ncântător, 

Ce-ai venit să-mi dai de veste, 

Să îmi spui a ta poveste, 

Mândru grai de rândunică, 

Foșnet calm ca de furnică, 

Vesel zumzet de albină, 

Ritmic glas de mandolină, 

Măreț soare arzător 
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Pădurea 

Un cântec de primăvară  

Autor:  

Petruț Alexandru 
Dumitrescu , 

 clasa  XI F 



 
17.12.2013  
           La o aruncătură de băţ de casele 
noastre călduţe, de liceul nostru plin de 
copii şi adolescenţi, unii cuminţi, alţii 
mai rebeli, la o vorbă distanţă de oraşul 
acesta gri şi demodat locuiesc EI, copiii 
nimănui, copiii unui destin crud şi în-
fiorător!  
           Cum urci Ţuicaniul, cotind de la 
Troiţă la stânga, apoi către drepta la 
următoarea răscruce, te opreşti la porţile 
unor destine uitate… Faci ochii mari şi 
ai inima cât un purice: vii să le aduci, 
crezi tu, o mică bucurie de Crăciun 
„copiilor‟ cu handicap din Spitalul Ţui-
cani (toţi peste 18 ani), dar te înşeli am-
arnic! Îţi deschid porţile chiar EI 
(suntem de-a dreptul uimiţi că îi găsim 
pe-afară!), îţi fac vârtos cu mâna şi-ţi 
zâmbesc, îţi zâmbesc, sunt ATÂT de 
fericiţi cum nici nu ţi-ai imaginat vreun 
mo-

ment urcând dealul; sunt fericiţi că te 
văd, că ai venit pe la EI… Nici nu oprim 
bine maşinile şi se reped:  

icoană, icoană, dă-mi icoană, ai 
icoană?, icoană! (iau o iconiţă 
ce atârna în maşină, i-o dau 
şi… dispare cu ea! 

Bo‟boane! Bo‟boane! Ai bo‟boane? 
Bo‟boane! (-V-am adus dulci-
uri: turtă dulce, prăjiturele, 
fursecuri, suc, mandarine…, le 
răspundem!...) 

Ce ne-ai mai adus? ( le arătăm sacii 
cu haine şi vedem numai zâm-
bete…) 

Ciocolată ai?...Ciocolată!  (-
Desigur, v-am adus şi 
ciocolată!) … 

Plini de curaj, se oferă să care ei 

sacii…; ne uităm întrebători 
către personalul spitalului: 

da, e în regulă, pot duce EI lucrurile… 
          Unii ne-au luat de mână şi îşi tot 
repetau numele, întrebându-ne cum ne 
cheamă…, alţii ne-au luat de după gât şi 
strigau:  

Poză, poză! Poză, poză! Poză, 
poză! Poză, poză!.... 

          Nu aveam de gand să facem poze, 
ni se părea un gest extrem de deplasat să 
îi folosim pe oamenii aceia pe post de 
„rarităţi‟ şi să ne fotografiem cu EI doar 
ca să dovedim că fusesem „voluntarii cei 
generoşi şi buni‟. Ne propuseserăm, 
aşadar, acest lucru încă de la plecare, 
dar ei ne-au schimbat planul: am fost 
nevoiţi să îi lăsăm pe Ei să se foto-
grafieze cu noi (l-am desemnat pe şofer-
ul nostru să scoată telefonul şi să ne facă 
o poză: Noi eram „rarităţile‟!). 
         M-am cutremurat! Cât de puţin le 

trebuia LOR să fie fericiţi!… o strangere 
de mână, o poză, schimbul de nume, 
conversaţia cu „musafirii‟… Aşa am 
aflat multe de la ei:  
…unul dintre ei a plecat acasă, ne-au 
spus ei cu bucurie (-Şi când se înto-
arce?, am întrebat. -Nu se mai întoarce, 
ne-au răspuns…) 
…mâine e ziua mea, ne-a spus o alta, 
aştept cadou‟… (-De la cine?, am între-
bat. -De la naşa, ne-a răspuns…) 
...me‟gem coli‟du!, coli‟du! coli‟du! (-
Unde mergeţi cu colindul?, am întrebat. 
–P‟ân sat, ne-au răspuns…) 
-E bine aici?, am întrebat apoi pe alt-
cineva. …nu e bine aici, ne-a răspuns 
direct şi sincer, nu e bine aici, nu e bine 
aici, şi dădea din cap că nu… 
          Am făcut apoi ochii roată şi ni s-

au strâns inimile şi mai tare: în cele 
două clădiri din faţă, unde ni s-a spus că 
stăteau „cei paşnici‟ (cei „cu probleme‟ 
erau închişi), de la fiecare ochi de geam 
te privea luuung câte un chip rătăcit, 
încât simţeai cum ţi se umple coşul 
pieptului de durere, de neputinţă şi de 
ruşine: ruşine pentru propria ignoranţă! 
N-am putut să nu mă gândesc măcar o 
secundă la Bunul Dumnezeu care mi-a 
hărăzit să mă nasc întreagă şi sănătoasă, 
într-o familie de oameni care mă iubesc 
şi continuă şi astăzi să aibă grijă de 
mine! … Am simţit cum şi partenerele 
mele de călătorie, doamna profesoară 
Rodica Răcăşanu, Roxana Negru, clasa 
a XI-a A, preşedinta Consiliului Elevilor 
pe Şcoală, şi Alexandra Ioniţă, bobocica 
de la clasa a IX-a A, s-au simţit mult 
recunoscătoare pentru binele pe care l-
au primit necondiţionat pe lumea aceas-
ta!  
         Coborând dealul, ne vine greu să 
acceptăm faptul că nu putem schimba 
lumea asta! Dar ne permitem toate patru 
să facem o promisiune: aceea de a reve-
ni. Suntem ferm convinse că avem în 
liceul nostru mulţi copii frumoşi cu 
suflete mari (preşedinta CŞE a strâns de 
la ei 353 ron pentru această acţiune de 
voluntariat şi multe, multe haine şi 
jucării!) şi credem că nu ne va fi greu 
nici pe viitor să ne învingem ignoranţa. 
De aceea spun: ignoranţă, te desfid! 
  
    
5.04.2013 
        Este Ziua voluntariatului în şcoala 
noastră, aşa că ne ţinem promisiunea: ne 
întoarcem la Ţuicani cu forţe proaspete, 
cu şi mai mult curaj, hotărâţi să inter-
acţionăm mai mult cu semenii noştri şi 
să realizăm cu ei câteva activităţi care să 
le facă plăcere şi să le aducă în final 
recompense dulci. Avem cu noi mate-
riale de lucru şi vrem să exersăm 
literele, scrisul şi cititul, provocându-i 
să se joace alături de noi şi să îşi con-
fecţioneze brăţărele şi coliere pe care să 
îşi scrie numele… Suntem bine primiţi 
şi îi regăsim pe prietenii noştri numai 
zâmbete şi nerăbdare in „grădiniţa‟ lor. 
Ştiau că venim şi ne-au sărit în întâmpi-
nare cu o prietenie şi un soi de afecţiune 
greu de descris în cuvinte… Impresio-
nant! La fiecare masă de lucru se afla 
câte un educator sau îngrijitor menit să 
ne faciliteze lucrul cu ei. In timp ce noi 
ne pregăteam materialele de lucru şi 
strategia…, surpriză!, educatorii ne-au 
prezentat câteva dintre reuşitele lor. De 
data aceasta nu mai este nevoie să folo-
sesc ghilimele; reuşitele lor ne-au sur-
prins pe toţi! Am primit cadou fiecare 
dintre noi brăţărele din aţă împletite 
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chiar de una dintre fete: nu ne venea să 
credem, erau de-a dreptul frumos reali-
zate! Mai mult, am primit vizita unui 
tânăr aflat într-o maşinărie cu rotile şi 
care nu putea vorbi, probabil din cauza 
paraliziei aproape generalizate, dar care 
ne-a prezentat cu ajutorul personalului 
instituţiei cărţile scrise de el la calcula-
tor. Din nou nu-i nevoie de ghilimele; el 
scria poveşti, întâmplări imaginare, mici 
istorioare pe care le crea probabil în 
neputinţa lui de a exprima verbal nor-
malitatea dinăuntrul său! Mai mult, 
deîndată ce am început activitatea, am 
fost plăcut surprinşi să aflăm că unii 
recunoşteau litere de tipar, alţii puteau 
să îşi scrie numele, iar printre ei se aflau 
şi câţiva care ştiau destul de bine să 
scrie…  
         A fost cu siguranţă o nouă lecţie 
de viaţă pentru noi toţi, pe care mă 
grăbesc să o împărtăşesc şi cu voi în 
speranţa că, împreună fiind, vom putea 
să deviem măcar puţin lumea asta a 
noastră de la cursul grotesc de firesc al 
anormalităţii ei…  
         Las mai departe fotografiile, dar 
mai ales testimonialele voluntarilor 
noştri să completeze jurnalul meu. 
                                                                                           
prof. Monica Zamfir 
 

  Definind normalitatea… 

 In cadrul “Săptămânii Altfel” 
am beneficiat de oportunitatea de a fi 
voluntar pentru Centrul din Ţuicani. Am 
avut şansa de a întâlni adevăraţi eroi, 
captivi într-o altă lume, puţin diferită de 
a noastră. Am învăţat că “a învăţa” nu 
defineşte doar procesul de acumulare a  
unor cunoştinţe, ci sfera pe care acest 
verb o cuprinde conţine aspecte mai 
profunde, ridicându-se chiar la noţiunea 
de voinţă. Beatitudinea şi onestiatea 
sunt două caractetistici ce subliniază 
trăsăturile celor “captivi” în Centrul din 
Ţuicani, aşa că zâmbetele, privirile 
clare, pur şi simplu fericite lasă să se 
întrevadă ce înseamnă fericirea 
adevărată. Dezvoltaţi, crescuţi într-o 
unitate familială de proporţii uriaşe, 
copiii au dat dovadă pe tot parcursul 
activităţii de bunăvoinţă, percepere, 
îngăduinţă, dar ceea ce m-a marcat pro-
fund a fost dorinţa arzătoare de cuno-
aştere, flacăra ce ardea profund în ochii 
lor, dând astfel naştere celor mai sincere 
zâmbete pe care mi-a fost dat să le vad.  

 Nu pot spune cu certitudine 
dacă eu am reuşit să-i învăţ ceva sau 
dacă ei mi-au fost dascăli, cunoştinţele, 
ideile pe care mai apoi fiecare le-a 
prelucrat pentru sine au apărut ase-
menea unui brainstorming, antrenând 

astfel ambele părţi în adevarte întreceri 
ale iscusinţei şi inteligenţei. În ceea ce 
mă priveşte, experienţa a fost totodată 
una dintre cele mai complexe provocări 
cărora a trebuit să le fac faţă din în-
treaga mea existenţă. Dificultatea 
acestui prilej  nu face referire doar la 
străduinţa de a înţelege limbajul celor cu 
deficienţe de oralitate, ci trimite la ade-
varata complexitate, încercarea de a mă 
face înţeleasă, de a deveni un aliat, un 
profesor, un prieten cu copiii din Cen-
trul din Ţuicani. Poate că un alt impedi-
ment a fost acela de a ţine pasul cu crea-
tivitatea celor ce ne-au primit cu bratele 
deschise.   

 Toate părerile mele referitoare 
le realitate, creativitate, normalitate, 
concepte pe care mi  le-am format de-a 
lungul anilor, au fost distruse în mai 
puţin de 60 de minute. Fiecare aduce cu 
el o întreagă poveste ce poate influenţa 
o alta istorie. Astfel de la o creativitate 
fixată pe baza unor cunoştinţe am luat 
contact cu o creativitate înnăscută, 
călăuzită de fericire. Am sesizat asfel că 
tocmai sunt pe cale să mă transform într
-un robot şi odată cu mine, întregul pro-
ces de dezvoltare personal urmează să 
devină treptat unul mecanic, lipsit de 
inspiraţie, captiv intr-o lume a calculelor 
şi a activităţiilor bine definite. Am paşit 
într-o realitate cu totul altfel faţă de 
lumea în care mă dezvolt, o realiate în 
care viaţa, timpul sunt aspecte relative.  

 Şi cine poate spune ca reliatea 
noastră nu este doar o lume bazată pe o 
idee preconcepută, din care ne trezim 
(sau nu) prea târziu? 

                                                                              
Alexandra Ioniţă, clasa a IX-a A 

Impresii…  

 Persoanele din acest centru trăiesc 
într-o lume a lor diferită de realitate… 

 Am rămas profund impresionată de 
aceşti oameni şi de modul lor de viaţă, 
viaţă în care un dulciurel îi bucură 
enorm în timp ce pe noi ne-ar bucura 
poate o maşina, un i-phone 5 sau o tab-
let… 

 Să lucrez cu oamenii de aici a fost 
o experienţă interesantă din care am 
învăţat un lucru important: un gest 
mărunt care îi scoate din rutina zilnică 
le-a adus multă bucurie pe care şi-au 
manifestat-o în felul lor, dar care ne-a 
oferit şi noua satisfacţia că am dăruit 
puţină fericire… 

 Acest voluntariat m-a făcut să cred 
că ar trebui să devin o persoană mai 
bună şi să fac mai des acte de caritate 

pentru oamenii care nu au o viaţă nor-
mală ca a noastră… 

 A fost distractiv să-i învăţ lucruri 
mărunte şi aparent uşoare pentru noi… 
Aş mai participa oricând cu mare 
plăcere la o asemenea activitate! 

 
                                                                                      
Cătălina Blându, clasa a IX-a 
A 
 

         Experienţa de astăzi (5 aprilie 
2013) este indescriptibilă, deoarece m-a 
făcut să conştientizez împortanţa unor 
lucruri aparent banale în viaţa cotidiană, 
care pentru noi, oamenii lispiţi de pro-
bleme grave, devin o rutină zilnică. 
Astfel am redescoperit importanţa unei 
stări de săntăte bună şi efectele pe care 
lipsa acesteia le are asupra corpului şi a 
psihicului, făcând diferenţa între o viaţă 
normală, trăită în cetrul societăţii, şi cea 
diferită, desfăşurată în interiorul unor 
instituii. 
       Pe de alta parte, am redescoperit 
importanţa familiei în viaţa fiecarei 
persoane şi efectele negative pe care le 
atrage lispa acesteia, manifestate prin 
diferite tulburări de comportament sau 
prin afectivtatea excesivă. În acest scop, 
ceea ce pentru mulţi dintre noi înseamnă 
normalitate, pentru un alt număr 
înseamnat de persoane înseamna vis, o 
irealitate cu şanse scăzute de a se mate-
rializa.  
      Prin urmare, am reuşit să descopăr 
bucuria gestului de a dărui, reflectată 
prin mulţumirea din ochii celui care 
primeşte, indiferent de simplitatea sau 
complexitatea darului oferit. În acest 
caz, cadoul oferit a căpătat doar o 
însemnătate simbolică, nu una materi-
ală.  
                                                                                           
Micu Andrei Alexandru, clasa a XI-a F  

 
       Am fost profund impresionată în 
legătură cu persoanele de la Ţuicani 
întrucât au dovedit că, deşi nu arată sau 
nu se comportă ca toţi ceilalti, au suflet. 
Aceşti oameni pot fi exemple pentru 
mulţi dintre noi, oameni care suntem 
normali din punct de vedere fizic ori 
psihic, dar care adesea nu dovedim cu 
nimic că putem avea un suflet la fel de 
mare ca acei oameni pe care i-am cu-
noscut în urmă cu o săptămână . Mi-a 
facut plăcere sa îi cunosc şi să îmi 
petrec timpul alături de ei. Intr-adevăr 
îşi merită dreptul ca cineva să îi asculte! 
 
                                                                                                   
Alexe Ana Maria, clasa a XI-a F 
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In perioada 25-27 oct. 2013, 
elevele Oana Amalia ( clasa a-XII-a A) 
si Simion Patricia Eliza (clasa a-XI –a 
B) au participat pentru a doua ora la 
Concursul  “ Cum se face?” organizat 
de Universitatea Politehnica din Bucur-
esti, Facultatea de Chimie Aplicata  si 
Stiinta Materialelor, cu sprijinul Socie-
tatii de Chimie din Romania si a Sectiei 
Tinerilor Chimisti din Bucuresti.  

Concursul  se adresează elevi-

lor claselor VII-XII pasionați de chimie, 
mai exact de aspectele practice ale aces-
teia materializate în cotidian.  

  Fiecare dintre cele doua eleve 

au pregatit experimente chimice, verifi-

cate in prealabil in laboratorul scolii 

noastre. Subiectul abordat evidențiaza 

fenomene chimice sau fizice, reacții 

spectaculoase sau inedite. 

        În scopul susținerii proiectelor, 

elevele au utilizat prezentări PowerPoint 

care pot fi însoţite de machete, filmuleţe 

sau fotografii . 
Simion Patricia a prezentat 

lucrarea “Gradina chimica”, iar Oana 
Amalia “Galeria de arta a chimiei”.  

Cele doua eleve au avut ca 
suport didactic minunata carte a 
profesorului german Herbert W.Roesky, 
“Experimente chimice spectaculoase”. 
Este una dintre cele trei carti de exceptie 
ale aceluiasi autor, cu experiente de 
chimie. Cartea se constituie mai mult 
decat o colectie de retete de laborator . 

Acesta carte, aminti-
ta mai sus , vorbeste despre 
arta experimentului chimic.  

 Este prefata de un 
remarcabil profesor de chimie 
de la Universitatea din Bucur-
esti, Marius Andruh  ( mem-
bru corespondent al Acade-
miei Romane), pe care am 
avut si eu placerea sa-l am ca 
professor in anul III de facul-
tate. .Experientele sunt inso-
tite de o poveste, de un citat, 
sau de o fotografie istorica De 
exemplu, experimentul  Ama-
liei legat de vinul rosu are la 
baza o povestioara ce am considerat ca 
merita amintita. 

“Inca din timpurile vechi, oa-
menii apreciau un vin bun de Burgun-
dia. Se crede ca Napoleon a pierdut 

batalia de la Waterloo deoarece nu 
avea cu el sticla lui zilnica de Cham-
bertin. 

Cand episcopal i-a reprosat lui 
Erasmus von Rotterdam ca abaut 
Musigny in timpul postului, acesta i-
a raspuns: Ëminenta, numai inima 
mea este catolica, stomacul este 
protestant”.  

Episcopul de Lyon a adus cel 
mai scump vin Chote dOr pentru a-l 
folosi ca vin de impartasanie. Cand 
acesasta i-a fost reprosat de catre 
cardinal, episcopal i-a replicat ca el 
nu doreste sa se simta prost in fata 
lui Dumnezeu.” 

  In ceea ce priveste experi-
mentul Patriciei , aceste  se refera la 
osmoza. 

Mai multe detalii despre ex-
perimentele pregatite de cele doua eleve 
vor fi prezentate in saptamana “Zilele 
liceului” , in ziua dedicata“stiintelor”. 

Mentionez ca cele doua eleve 
au avut concurenti puternici, elevi ce 
provin din licee sau colegii din centre 
universitare ( Bucuresti, Constanta, 
Ploiesti, Targu Mures, Iasi, Pitesti). 

Le felicit pentru sarguinta si 
perseverenta lor, avand in vedere faptul,  
ca folosirea in laborator a reactivilor si 
substantelor chimice este limitata. De 
asemenea, multumesc d-nei laborant 
pentru sprijinul acordat in efectuarea 
experimentelor.  

 

 

 

Prof. Alexandra Marinescu 
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Compozotia culorilor 

Zaharul carbonizat 

Vinul rosu folosit ca indicator 



Î:  Domnule profesor, mă scuzați că vă 
abordez atât de brusc, vreau sa vă adre-
sez câteva întrebări scurte.În primul 
rând, ce părere aveți despre Liceul Teo-
retic Ion Luca Caragiale?  

R:  De obicei nu sunt sceptic și am ten-
dința de a remarca părțile bune în detri-
mentul celor rele. Așa că nu o să incep 
să mă plâng de aspectele nega-
tive, deși ele există, ci o să fiu 
bucuros să vorbesc despre cele 
pozitive.Imi place acest liceu si 
am fost întotdeauna bucuros să 
predau aici. 

Î: Ce părere aveți despre elevii 
acestui liceu? 

R: Avem în liceul nostru foarte 
multi copiii dotați si suprado-
tați, mai mulți decât s-ar putea 
crede la prima vedere. Le-am 
remarcat inteligența și buna-
creștere. Aceștia însa „se to-
pesc” în marea masă, lucru 
care îi face mai greu de remar-
cat. Ar trebui să le acordăm o 
atenție specială, să îi tratăm diferit pen-
tru că sunt intr-adevar diferiți de ceilalți. 
De cele mai multe ori acțiunile sunt 
nivelatoare, plafonatoare. Oamenii sunt 
diferiți, trebuie tratați diferit. 

Î: Ce ne puteti spune despre rolul profe-
sorilor ? 

R: Sper sa nu ți se pară șocantă compa-
ratia , dar rolul profesorului în clasă mi 

se pare același cu al cuptorului cu mi-
crounde în bucătărie.Disciplina de stu-
diu e hrana ambalata, rece, neapetisantă, 
care nu-ți sugerează nici un poftă.Pusă 
la cuptor, trecută prin “căldura in-
terioară” modelatoare și transformatoare 
a miraculosului aparat, apare aburindă și 
plăcută, dătătoare de fiori olfactivi și 
gustativi.Același lucru trebuie să îl facă 

și profesorul pentru elevi.Să metamorfo-
zeze rigoarea științifică a cursului în 
ceva cald, plăcut la privit și la au-
zit.Profesorul care se așează la catedră 
și debitează sec informații cu o morgă 
apatică, și-a ratat cariera.Primatul ac-
tului didactic este acela de a TRANS-
MITE ceva, de a fi conductor al celor 
prezentate nu numai către mintea ele-
vului ci și către sufletul lui înțelegător și 
sensibil.Bineînțeles că din bancă trebuie 

să ne întâmpine un orizont de așteptare 
adecvat, altfel întreaga fenomenologie 
cade, de această dată din cauza celuilalt 
factor al bipolarității.Totul se pune în 
discuție sub forma acestei relații 
esențiale între cel care dă și cel care 
primește.Ca profesor, mi-am amintit 
mereu vorba lui Constantin Noica, că 
până la urmă nu se știe mereu sigur cine 

dă și cine primește… 

Î: Ce îmbunătațiri credeți că ar fi 
necesare? 

R: În sensul a ceea ce am spus, cred 
că ar trebui intervenit in modalitatea 
de lucru cu elevii. Nu poți lucra cu o 
clasă slabă așa cum lucrezi cu una 
bună. Trecând după o pauză de zece 
minute de la una la alta, noi profe-
sorii, avem tendința omenească și 
naturală de a fi aceeași. Ori, unii 
merită mai multă atenție. 

Î: Aveți vreo clasa preferata?  

R: Întrebarea e in mod fericit conti-

nuarea firească a ceea ce am raspuns 

la celelalte. Da,  X E. 

Reporter amator : Matei Iulia , 10E 

întotdeauna,chiar și  de lucruri nea-
muzante, altfel s-ar putea să mori,fara să 
fi râs vreodată‟‟.                                                                                                                                                                                          
Aici a fost diferit…am râs din tot su-
fletul si ne-am amuzat impreună.Toți 
am fost veseli, nonconformisti, liberi și 
dornici să trăim clipe frumoase.De 
aceea plecarea ne-a lăsat 
tuturor sufletul gol, 
presărat cu amintiri de 
neuitat! Rămâne deci,în 
sufletele noastre, imnul 
taberei,care simbolic 
reda fru-
musețea….,,Perfect e la 
Straja”…cred că spune 
totul ! 

         Inchei acum fiind 
sigură de un singur lu-
cru…n-o să spun ,,au 
revoir‟‟,ci ,,à bientôt‟‟  

                                                                                                                                       

Uneori e greu să exprimi o formă 
simplă,dar puternică a bucuriei,fară a 
spune ceva ce nu a fost deja spus.Voi 
încerca totuși…Sunt  o eleva  care a 
avut șansa de a participa pentru a treia 
oara la tabăra Cangurul.Mai întâi la 
Poiana Pinului,apoi la Poiana 
Zânelor,iar acum,la Straja. 

         Sunt fericită si mândră în același 
timp,deoarece am petrecut opt zile 
alături de oameni deosebiți,într-un cadru 
feeric.Evenimentele, concursurile, atel-
ierele și activitățile organizate              
mi-au rămas in suflet sub forma unui 
buchet de sentimente în care sunt 
presărate , precum florile sălbatice, 
emoțiile noastre, ale concurenților, cal-
mul pădurii, veselia participanților și 
tristețea despărțirii, a plecării spre casă.                                                                                                                                           
Toulouse Lautrec spunea ,,În viață ex-
istă foarte puține lucruri care să-ți mer-
ite zâmbetul.Asa că trebuie să râzi 

Andreea Săndulescu 

                                                                                                                                                    

Clasa a XI-a A 
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 La rentrée est la période où 
les élèves entament une nouvelle année 
scolaire et reprennent les cours à 
l'école.Elle reste un événement pour 
toute la famille. On la redoute ou on 
l‟attend avec impatience. C‟est chaque 
année un moment très spécial.Dans de 
nombreux pays, elle suit 
généralement la pause esti-
vale, dite des « grandes 
vacances» en Europe, et qui 
varie dans l'année selon la 
position géographique : 
d‟août à septembre dans 
l'hémisphère nord, et de 
janvier à février dans 
l'hémisphère sud. La pé-
riode est alors associée à la 
reprise de l'activité en gé-
néral, que ce soit 
économique ou politique, 
après la période de ralen-
tissement au cours des va-
cances. Cet événement est 
souvent accompagné de 
changements de classe et de 
professeurs. Cette rentrée scolaire im-
plique aussi le retour des enseignants 
aux écoles, ce qui se fait, en règle gé-
nérale, avant le retour des élèves. Pour 
plusieurs, la rentrée scolaire est aussi 
excitante que le temps des Fêtes, même 
si personne n'aime voir se terminer les 
vacances. Revoir les amis, leur raconter 
l‟ été, sentir l'odeur des fournitures sco-
laires toutes fraîches, la promesse d'un 
temps nouveau. La rentrée demeure une 

journée pour le moins stressante qui 
s'est très mal passée pour certains de 
nous.  
Mais l‟école est belle…et voilà  quel-
ques conseils pour la rentrée en 
forme,chers parents! 
Préparez la rentrée !Quelques jours 

avant…  
•Avancez l’heure du coucher et celle du  
lever, quelques jours avant la rentrée. 
Ainsi, l‟ enfant s‟installera dans le nou-
veau rythme. Ce sera moins brutal pour 
lui.  
•Préparez-le en lui parlant de l’école,des 
joies de l‟apprentissage, des découvertes 
et des retrouvailles avec les copains. 
•Rassurez-le, surtout s’il entre au lycée 
ou s‟il change d‟école. Pour cela, faites-

lui visiter les lieux en juin et passez 
devant  l‟école une ou deux fois avant la 
rentrée. 
• Le jour J  
Faites sonner le réveil un quart d‟heure 
plus tôt et prenez le temps de bien man-
ger. Il n‟a pas faim ? Mettez dans son 

cartable  un fruit, une barre de céré-
ales. Il sera heureux d‟avoir son encas 
à la récréation. 
•Accompagnez-le, sauf s’il n’y tient 
pas du tout (cela arrive parfois dans 
les grandes classes) et, si vous pouvez 
quitter votre travail plus tôt ce jour-là, 
soyez là à la sortie des classes.  
• Le soir même 
Laissez-le rêver.S‟il ne raconte rien, 
ne le harcelez pas de questions. L‟é-
cole, c‟est aussi – et d‟abord – son 
affaire ! Il en parlera peut-être quel-
ques jours après.  
 
Donc…  Bonne rentrée à tous, et  
bonne chance! 
 
                                …vous souhaitent  

                                                      
Constanta Diaconu                                                     
Cristina Florea                                     
Cristina Sandulescu   

abătut , visător , sau poate că ai fost 
fericit , împlinit şi înconjurat de oameni 
iubitori. Nu contează cine eşti , sau ce 
faci , contează cât suflet pui în ceea ce 
faci ! 

N-am să înţeleg niciodată 
viaţa. Nimănui nu îi place să fie trist , 
aşa-i ?Dar fără o zi ploioasă , cum am 
mai aprecia momentele în care soarele 
răsare ? Fără o noapte nedormită din 
pricina lacrimilor care-ţi inundă faţa 
puţin câte puţin , cum am mai aprecia o 
seară de sâmbătă în oraş cu prietenii ? 

În opinia mea , totul este sim-
plu. Atunci când eşti fericit , trebuie să 
plăteşti în lacrimi , iar atunci când eşti 
trist , or să vină şi momente de fericire . 
Întotdeauna o să existe un echilibru între 
bun şi rău , între zi şi noapte , între iubi-
re şi ură , între toate elementele contra-
dictorii. Din această cauză o numim 
viaţă. Frumuseţea este să te trezeşti de 

Prezentul poate fi  înşelător. 
Nu ştii niciodată ce să crezi , dacă e bine 
ce se întamplă , dacă nu e bine ? Dacă 
asta e viaţa care trebuia s-o ai , sau dacă 
ai greşit  pe undeva ? Dacă trebuia să 
înveţi ceva şi ai uitat , sau dacă ai 
învăţat prea mult şi ai uitat să te bucuri 
de ceea ce te înconjoară ?  

    Întrebări fără 
răspuns găsim peste tot , în orice facem , 
oriunde mergem , indiferent de cât de 
mult încercăm să înţelegem anumite 
lucruri , parcă Universul se joacă cu 
noi , parcă timpul este o iluzie. Şi dacă 
este ?  

Atunci când , în final , găseşti 
toate răspunsurile care te măcinau , se 
schimbă întrebările . Şi de ce ? Pentru 
că nu ai fost atent la detalii , pentru că te
-ai concentrat doar pe anumite părţi ale 
vieţii tale şi le-ai ignorat pe cele-
lalte.Pentru că te-ai simţit singur , trist , 

dimineaţă şi să nu ştii ce o să se întâm-
ple , unde e posibil să mergi şi pe cine o 
să întâlneşti. Căci dacă ar fi să ştim , 
unde ar mai fi frumuseţea şi distracţia ? 
Dacă ziua de astăzi ar fi perfectă , nu ai 
mai avea nevoie de ziua de mâine.   

Păunescu Andreea 
XE 
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Why Sylvia Plath? Because when 

reading her verses, we could easily be-

lieve that somewhere, in America, a 

great poet is writing his lines near the 

ones who haven‟t crossed over yet into 

the Kingdom of Light. Ab-

sorbed by the power of this 

feeling, you forget how quickly 

time passes by. After reading 

Salinger‟s “The Catcher in the 

Rye”, I felt overwhelmed by 

Sylvia Plath‟s poems. The 

strange music of her verses and 

the introspective point of view 

fascinated me. I was particular-

ly attracted by her confessions, 

maybe because this is exactly the time 

when I struggle to discover my true self. 

“All these years I floated like a ship-

wreck in a bottle.” 

Her poetry is much more complex 

and much deeper than the confessions of 

a suicidal person. The poet‟s frustrations 

and fear, emphasised in “Ariel”, 

“Daddy”, “Death”, “The Colossus”, 

“Crossing the Water”, succeed in over-

coming the sadness and sensibility of a 

Freudian trauma, which can be sensed 

in Sylvia Plath‟s inner thoughts “All 

these poems have something in com-

mon: they have all been written at 4 

o‟clock in the morning, even before the 

explosion of the first morning sunlight, 

before the cry of my children.”  She also 

explained how the mood could be un-

derstood and how she felt when writing 

her poems: “I strongly believe that a 

poet must control and make use of his 

experiences, even of the most frighten-

ing ones, helped by a sound mind to 

keep the balance in place. The profes-

sional experience mustn‟t be left behind 

in an isolated box or regarded as a mere 

reflection in a mirror. 

The topics encountered in Sylvia 

Plath‟s poetry are: the feeling of aliena-

tion, the obsession with death, the fear 

of loneliness – all these made her open 

her wings in the magic world of poetry. 

She published many poems in the most 

exclusive American magazines, she 

took part in the shows broadcasted by 

the BBC channel, which led to her 

achieving complexity as a poet. Her 

marriage with Ted Hugh together with 

her two children brought her fulfilment 

and, so, her fear of death disappeared.  

After her first attempt of suicide, in 

1953, her loneliness crisis got worse  

and was associated with many hospitali-

sations. The novel entitled “The Bell 

Jar” was published in 1963, the year of 

her suicide. 1 

To Sylvia Plath, the domestic chores 

represent her main concern. Just like 

Erica Jong, Tillie Olsen, Marge Piercy 

and many other contemporary writers, 

Plath often explores everything that 

being a woman involves, in the tradi-

tional context, and the conflict between 

family and career. The life and letters of 

Sylvia Plath reflect only anxiety and 

desperation. It is from her life and let-

ters that we find out about her commit-

ment to keep on writing, which was 

complete and ceaseless, and that her 

engagement towards domesticity, espe-

cially her mother instinct, was ambiva-

lent.  

1 Steinberg, Peter. (2004). Sylvia Plath. 

Chelsea House, 78-80. 

Paradoxically, her relationships and 

domestic experiences, which, from 

her point of view, had begun to 

“deteriorate” her, even to push her 

closer to death, were the ones that 

represented the basis of her most 

successful works of art. Many of 

Sylvia Plath‟s poems were centred 

around the idea of sufferance, illness, 

harm, torture, insanity and death. 

Even the titles indicate her sources of 

inspiration: “Cut”, “Fever 103”, 

“Paralytic”, “Contusion”, 

“Thalidomide”, “Amnesiac”. “Witch 

Burning”.  

Plath‟s poems set in a domestic envi-

ronment are usually the most impres-

sive. It is the “kitchen slavery”, as Plath 

herself names it in the first verse of her 

poem “Lesbos” (Ariel), which analyses 

the hostile relationship between two 

women caught in domestic situations. 

Birth and death “cook” in the kitchen‟s 

setting, in “A Birthday Present”. In 

“The Detective” (Winter Trees), it is 

about “the odour of the years lost here, 

in the kitchen”. It seems that someone 

died, but, paradoxically, “there is no 

corpse in the house”. There is no corpse 

because it has been a long time since the 

woman ceased to exist as a human be-

ing. 

When M. L. Rosenthal used the term 

of “confessional poetry” for the first 

time, he intended to point to a specific 

phase in R. Robert Rowell‟s career, 
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when he oriented himself towards topics 

such as guilt felt after the sexual act, 

alcohol, hospitalisation in a mental cen-

tre, and integrated them, using the first 

person singular, from Rosenthal‟s per-

spective in order to emphasise the em-

pirical existence of the poet. 

Rosenthal was careful enough to 

limit the possibilities of this tech-

nique, but named Sylvia Plath “a 

poet of confession” because, 

from his words, her inner voice 

stood in the centre of her works, 

displaying her psychological 

ability of making her civilisation 

feel shameful.  

In her poems, Plath is not con-

cerned about the nature of her 

experience but, better said, she wants to 

point out the way in which the mind 

reacts in extreme situations or in situa-

tions in which it has to respond with an 

extreme sensibility.  

Oversensitive, fragile and restless, 

Sylvia Plath does not stand for the mel-

ancholic type of a young girl from the 

Victorian age (“The Last of Victoria-

na”), but for the one of a woman trying 

hard to escape from an overwhelming 

chimera. Adamant about discipline, 

Sylvia confessed her obsession with the 

artificial fulfillment and her wish to 

dominate  her poems‟ verses. Even her 

husband, Ted Hughes, tried to comment 

on her sense of perfection: “Every poem 

of hers grew slowly and smoothly from 

its own roots as if it were an arithmetic 

exercise.” Her verses remind us about 

the “Der Schrei” impressionism, which 

still shines above Time and Death, en-

chanting our sights just as the Pheonix 

bird rises from its  ashes.  

   Sylvia Plath‟s poetry themes are: the 

feeling of a devastating alienation, 

death obsession, fear of loneliness- all 

these determining her to widely open 

her wings into the magical sphere of 

poetry. She early published poems in 

the most diverse American magazines; 

she took part in BBC shows which led 

to her complexity as a poetess.  

 

Her marriage to Ted Hughes and her 

two children fulfilled her existentially 

and vanished her fear of death. After her 

attempt of suicide in 1953, the crisis of 

loneliness amplified, associating with 

repeated hospitalizations. “The Bell 

Jar” novel was published in 1963, the 

year oh Plath‟s suicide. 4 Honest with 

herself and with the entire world, des-

perate and proud, the poetess had 

warned  everybody through the prophet-

ic whispers in some of her 

poems about the implacable 

ending: “A birthday present”, 

“The short escape”, 

“Wintering”, “The short es-

cape”. Over the edge of time , 

the eternal image of Sylvia 

Plath‟s poetry, the breathtak-

ing  view of a spirit obsessed 

by beauty, the shadow of per-

fectly adjusted lyrics to the 

human being and the sky itself, to life 

and death- are still there. 

Inspired by Emily Dickinson‟s 

contemplative, tragic spirit, combining 

Robert Lowell or Wallace Stevens‟s  

poetical experience , Sylvia Plath‟ s 

universe is marked by self-

fulfillment efforts, revealing the 

obsession of  perfection, as Lucian 

Blaga‟s manner of seeing poetry as 

“the tear of nightingales that be-

came exhausted of  a full-night 

singing.” 

Sylvia Plath‟s life was a continuous 

anxiety, a never-ending burning, a 

shaking of “poppies in October”, an 

echo galloping to perfection: 

“Is it the sea you hear in me, 

 Its dissatisfactions? 

 Or the voice of nothing, that was your 

madness… 

All night I shall gallop thus, impetuous-

ly, 

 Till your head is a stone, your pillow a 

little turf, 

 Echoing, echoing….”    (“Elm”) 

 

Prof. Dana Cismaru 
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         Este toamna anului 2031, este o 
toamnă bogată, frumoasă, călduţă, agi-
tată, nostalgică, dar plină de amintiri, 
imagini din memorie pe care niciodată 
nu cred că le voi putea uita.  

 Eu, împreună cu Dan şi Ioana, cei doi 
prichindei ai mei, suntem în maşină şi 
mai avem aproximativ trei ore şi ajun-
gem în Moreni. Locul unei copilării 
frumoase şi dragi sufletului meu.  

    În pragul unei uşi de lemn, foarte 
cochetă, dar destul de veche stau mama 
şi tata. Două suflete care au avut grijă 
de mine în fiecare secundă a existenţei 
mele. Dacă exista o problemă de ordin 
material sau moral ,îngerii găseau solu-
ţii, iar zâmbetul îmi revenea imediat pe 
chipul delicat.  

Celor doi le dau un “sărut mâna” cuve-
nit, la fel şi cei doi ingeraşi. Lăsându-i 
pe cei doi la părinţi eu am urcat în podul 
casei, unde am descoperit sau mai bine 
zis am revăzut după aproape 20 de ani, 
lucruri de care îmi este foarte drag să 
vorbesc cu oricine şi oricât.  

     Printre mobila veche care îmi aduce 
aminte de adolescenţă şi grămada de 
cărţi de colorat care îmi aduce aminte de 
copilărie, am găsit mai în spatele po-
dului o ladă foarte veche, prăfuită şi cu 

miros antic. Este un cufăr greu şi încuiat 
cu un lacăt.  

      Îl şterg puţin şi îl deschid. Acolo 
descopăr în primul rând sentimente, 
apoi amintiri, lucruri şi perioade din 
viaţa unui copil. Un copil mic, mijlociu, 
cuminte, neascultător, sufletist, talentat, 
nerăbdător, care îşi readuce acum amin-
te copilaria. 

    Primele perioade din viaţa mea le-au 
semnificat iubirea pentru părinţi, care 
era nemărginită, animăluţele de plus, 
cărora le dădeam viaţă, cele de compa-

nie, care “plângeau, zâmbeau” şi erau 
mereu alături de mine, dar nu pot uita 
nici micile aventuri pe care le-am trăit 
cu maximă intensitate.  

   Timpul trece, dar acesta nu trebuie să-
ţi lase o prăpastie în suflet, căci 
copilăria, cea mai frumoasă şi mai 
sinceră perioadă în care viaţa are un alt 
înţeles. Pentru mine aceste clipe alături 
de cei dragi au semnificat vârsta de aur 
a unei vieţi cu multe griji, probleme si 
greutăţi.   

   Mâna mea şi ochii mei de acum sunt 
trimişi în trecut, în trecutul lăzii cu 
lacătul pus şi ruginit târziu, dar timpul 
cum este un suveran care nu iartă, nici 
lada nu a iertat-o să rămânâ mai mult 
timp deschisă.  

  Memoria mea îşi readuce aminte fil-
mul filmat de viaţă acum 20 de ani. Un 
film de lung metraj în care am zâmbit 
atunci când bradul de Crăciun era împo-
dobit cu nişte beculeţe ca stelele de pe 
cer, iar beteala parcă era dantelă, iar 
părinţii îngeri şi cadourile, bucăti des-
prinse din aurul luminosului soare sau 
atunci când ne regăseam toţi în faţa 
mesei dupa o zi petrecută ba la şcoală şi 
la servici, ba prea ocupaţi pentru a ne 
întălni; când plecam seara să ne plim-
băm pe faleza de la Eforie; când mă 

murdăream de vată de zahăr ca un 
motănel mic care bea lapte; de primele 
animăluţe ale mele pe care le-am strâns 
în braţe, ca o leoaică ce-şi apără puii.  

  Mai ştiu şi acum când râdeam cu poftă 
când părinţii faceau glume, când 
animăluţele de casă făceau câte o năzbâ-
tie, când plângeam că părinţii m-au cer-
tat, iar eu nu ştiam de ce; când mă 
loveam sau cădeam şi mama mă pansa 
şi mă strângea în braţe spunându-mi :” 
Totul va fi bine!”. Acestea erau cu-
vintele dulci care îmi înlătura orice du-

rere. 

   N-am să uit clipele când se bucurau 
alături de mine, când ne încurajam unii 
pe alţii în clipele grele, când ne bucuram 
că soarele a răsărit. N-am să pot uita 
clipele când eram pedepsită, când eram 
în şcoala gimnazială şi râdeam în hohote 
de glumele colegilor; când eram în liceu 
şi făceam tot felul de boacăne pe ascuns 
desigur; când scriam, cum gândeam, 
sunt lucruri ascunse în lada cu lacătul 
ruginit din cauza timpului care nu se 
opreşte să ne lase să ne trăim clipele 
frumoase sau triste cu adevărat.  

Acum sunt părinte şi ştiu ce au simţit 
părinţii mei când eu eram micuţă şi cât 
de greu este să creşti frumos şi armonios 
un mic copil.  

     Sunt mii de jucării în acest cufăr care 
îmi aduc aminte de adolescenţă, majorat 
şi facultate, toate acestea fiind momete 
în care aveam nevoie de o mascotă care 
să îmi dea puterea să continui. Cel mai 
frumos moment a fost acela când am 
terminat liceul şi am intrat la facultate. 
Totodată  ursuleţul Teddy este cadoul 
oferit de părinţi când mi-am luat carne-
tul de conducere. Dar stai: aici este o 
poză cu prima mea maşină: era roşie, 
mică, dar cel mai important lucru: era a 
mea.  

   Colecţia mea de serveţele este şi ea 
acolo cu peste o mie de exemplare; poze 
cu nunta părinţilor mei, poze de la nunta 
mea şi a rudelor mele; primul costumaş 
a fost verde şi l-am purtat cu mare pla-
cere la botezul meu; filmul meu preferat 
este şi el aici, pe un dvd la fel de 
“vechi” ca proprietarul , totul, inclusiv o 
parte din sufletul meu este acolo.   

   N-am să pot uita prăjiturile delicioase 
ale mamei, cadourile surpriză ale tatei, 
sfaturile şi încurajările amândurora au 
fost piatră de temelie a vieţii mele. 

    Am trăit cele mai frumoase momete 
pe care le putea trăi cineva, şi acest lu-
cru li se datorează dragilor mei părinţi, 
care pe zi ce trece sunt şi mai valoroşi 
pentru mine. Dacă întâmpin o problemă, 
îi intreb, ei sunt doctorii, prietenii, anii, 
sufletul şi întreaga mea viaţă ,pentru că 
fără ei eu nu aş fi aici, acum.  

     Acum lada s-a închis şi încuiat cu un 
lacăt nou nouţ, pentru că cel ruginit a 
fost îndepărtat de venirea copilului de 
atunci, omul mare de acum. Lada cu 
lacătul ruginit va rămâne în amintire şi 
în podul casei părinteşti care m-a 
găzduit din trecut şi până în prezent.  

Grigore Gabriela   

Clasa a X-a E 
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        Ce este iubirea ? O întrebare grea 
care nu are un singur răspuns. Iubirea 
este viaţa, aerul pe care îl respiri, este 
calea pe care o urmezi, este răsăritul  
splendid şi apusul liniştit, iubirea este 
totul. E mereu acolo, în sufletul tău, ea 
este cea care te ajută în momentele gre-
le, chiar dacă uneori tinzi să crezi că ea 
nu mai există. Iubirea se naşte din 
nimic, dar devine totul. Iubirea este 
visul frumos, în care simţi că ţi-ai găsit 
fericirea sau poate fi crudul adevăr care 
de multe ori doare.  

   Totul devine mult mai simplu când 
iubeşti, ea te determină să fii puternic, 
mai ales când există cineva care îţi spu-
ne cu un glas suav: “ Nu te teme, sunt 
aici pentru tine şi împreună mergem mai 
departe!”.  Te răneşte, te vindecă, dar 
niciodată nu te va părăsi, deoarece sunt 
mai multe 
feluri de a 
iubi. Poţi 
iubi o zi o 
floare pentru 
frumuseţea, 
blândeţea şi 
naturaleţea 
ei. Poţi iubi 
un animăluţ: 
pentru el tu 
eşti întreaga 
lui viaţă şi 
trebuie să fi 
sigur că nu 
te va răni 
vreodată, dar 
el, în viaţa ta  
va fi doar un 
simplu 
călător deoa-
rece la un 
moment dat 
va trebui să plece. Iubirea pură şi necon-
diţionată este cea a părinţilor. Ei te cea-
rtă, dar te încurajează, îţi spun “da”, 
atunci când e bine să faci ceva, însă îţi 
vor spune “nu”, atunci când nu e bine să 
te aventurezi în vâltoarea vieţii. 

        Iubirea care îţi va marca viaţa este 
atunci când găseşti fericirea. El pentru 
tine va deveni totul, iar tu pentru el eşti 
totul. Înălţimea, vârsta sau statutul so-
cial nu vor mai conta atunci când te vei 
îndrăgosti iremediabil de acea pereche 
de ochi frumoşi şi de acel zâmbet care te
-a cucerit din prima. Un surâs sau o 
lacrimă, o greşeală sau un adevăr, un 
moment de tristeţe sau unul de fericire, 
toate apar din iubire şi dispar pentru 
iubire.  

     Poate de multe ori credem că iubirea 
este un simplu ataşament de o persoană 
care ni se pare “ drăguţă”, dar nu este 

aşa…a iubi înseamnă să vezi dincolo de 
întunericul defectelor (pe care fiecare 
om le are) şi să faci din ele un ocean de 
calităţi. Îi accepţi celui de lângă tine 
momentele când nu ştie dacă vrea să 
mai continuie marea aventură a vieţii, îi 
accepţi obrazniciile, copilăriile sau iro-
niile, pentru un simplu motiv: iubirea 
este mult mai puternică decât o simplă 
vorbă aruncată într-un moment de 
neatenţie. Cu toţii greşim, dar trebuie să 
învăţăm din greşeli, dacă se mai repetă 
încă odată nu mai este o greşeală, ci o 
alegere.  Iubirea rămâne singurul senti-
ment care te face să vezi dincolo de 
aparenţe, te convinge să râzi, chiar dacă 
sufletul tău plânge, orice ar fi nu trebuie 
să ne dăm bătuţi pentru că avem o mie 
de motive să mergem mai departe cu 
capul sus.  

    Viaţa este alcătuită din momente feri-
cite cand zâmbetul îţi străluceşte pe faţă 
şi efectiv simţi că zbori, dar vin şi mo-
mente când veselia este umbrită de eve-
nimente triste care te fac să vezi lucruri-
le cu alţi ochi. Problemele trec mai repe-
de când există acele braţe şi acel suflet 
care orice ar fi nu te va lăsa să înfrunţi 
de unul singur greutăţile.  

     Intuiţie (I), uitare (U), bucurie (B), 
inocenţă (I), respect (R), echilibru (E), 
alintare (A), sunt doar 7 litere şi şapte 
valori, însă în spatele lor se află senti-
mentul pur şi sincer pe care îl simţim şi 
împărtăşim.  

Dacă vrei să zbori, iubeşte păsările, dacă 
vrei să înoţi, iubeşte delfinii, dacă vrei 
să ai, acordă o şansă, dar dacă vrei să 
trăieşti precum păsările adică liber, dacă 
vrei să te strecori printre obstacole pre-
cum delfinii şi dacă vrei să primeşti 

totul iubeşte necondiţonat.  

     Cel mai mare cadou vine în cea mai 
mică cutie în care se află un singur 
obiect, dar şi o mie de sentimente since-
re şi curate. Cu o singură întrebare se 
poate schimba o viaţă monotonă în cel 
mai frumos vis. Întrebarea deschide o 
nouă poartă spre un alt început, acel :” 
Sunt singur”, devine:” Suntem mai pu-
ternici împreună!” Iubirea ascunde to-
tuşi un mister: el este oare jumătatea? 
Omul pentru care am să plâng când va 
pleca sau poate…..”. Poate nu va fi 
nimic. Timpul strică, dar repară, învinge 
sau pierde, numai el ştie. Însă oricât de 
greu ţi-ar fi, oricâte probleme ar apărea 
nu poţi uita numele lui, ochii lui, zâm-
betul lui şi glumele care te-au făcut să 
râzi cu poftă. Chiar dacă mintea îţi spu-
ne :” lasă-l”, inima îţi spune “ iartă şi 

mai acordă-I o 
şansă.” El ţi-a 
redat zâmbetul 
atunci când nu 
credeai că mai 
poţi zâmbi, te-a 
făcut să speri 
atunci când nici 
gândul nu o mai 
făcea.  

   Împlinirea vine 
din sufletul care 
trăieşte şi din 
ochii sinceri care 
strălucesc de 
dragul iubirii. De 
multe ori nu ne 
dăm seama de 
sentimentele 
noastre şi poate 
nu le acordă im-
portanţă, însă ele 

există şi ne călăuzesc paşii clipă de 
clipă. Însă nu ar trebui să uităm nicioda-
tă: Sufletul este ca un grădinar care de-
vine victima  a mii de spini pentru dra-
gostea faţă de un trandafir.  

     Înainte de a spune “adio” gândeşte-te 
la ce momente fericite,la clipele în care 
doar fericirea exista pe cerul iubirii 
voastre.  Orice am face în această viaţă 
nu trebuie să uităm că avem mereu şi 
mereu cel puţin un motiv pentru care ar 
trebui să nu ne dăm bătuţi, dar avem o 
mie de persoane pe care ar trebui să le 
iubim, deoarece fără ele noi nu am mai 
şti ce înseamnă să trăim cu adevărat.  

  Iubeşte totul pentru că şi tu la rândul 
tău vei fi iubit !!      

Grigore Gabriela 

Clasa a X-a E 
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      O mare parte dintre  noi prețuim 
natura datorită condițiilor de recreere pe 
care le oferă sau pentru frumusețea lo-
curilor sălbatice. Însă dincolo de acest 
lucru, natura sălbatică ne aduce mult 
mai multe beneficii.  Sursele de hrană și 
apă sunt doar două dintre ele, cele mai 
importante pentru supraviețuire. 
     În mod paradoxal, deși este sursa 
atâtor beneficii, natura este tot mai 
amenințată. Extinderea orașelor, con-
struirea de drumuri, dezvoltarea infra-
structurii, pe scurt, multitudinea și di-
versitatea activităților umane se realiz-
ează cu prețul distrugerii habitatelor și 
dispariția unor specii de plante și ani-
male. 
      O soluție pentru stoparea degradării 

mediului sunt măsurile de protejare a 
speciilor și a habitatelor vulnerabile.  În 
acest sens au fost create ariile naturale 
protejate, incluse în programe speciale 
de conservare. 
     De ce avem nevoie de arii protejate? 
Ariile protejate joacă un rol important în 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon 
din atmosfera. 15% din stocul de carbon 
de pe planeta -aproximativ 312 gigatone 
-este captat în ariile protejate din toata 
lumea. 
     Romania este cea mai bogata țară din 
U.E. la capitolul ,,natura salbatică”. Cu 
Delta Dunarii, rezervație a biosferei, cu 
cele mai întinse suprafețe de păduri, 
unde trăiesc numeroase specii de ani-
male aproape dispărute în alte țări ale 

Europei -urs, râs, lup, cu cele 27 de 
parcuri naturale și naționale, România 
are o ,,moștenire” naturală deloc de 
neglijat. Este ,,zestrea” pe care țara no-
astră a adus-o Uniunii Europene în mo-
mentul aderării din 2007. 
       În România există peste 250.000 de 
hectare de păduri virgine, cea mai mare 
suprafață din Europa, dupa Rusia.  
111 ostroave, insule pe care s-au format 
adevărate jungle pe care își găsesc refu-
giul numeroase specii de păsări sau 
animale rare.Toate acestea ne arată ca în 
România înca ne mai bucurăm de un 
mediu natural sănătos. 
       Și aceasta este o bogație națională 
imensă, care aduce,multe beneficii, de la 
apa curată până la absorbția de dioxid 
de carbon. Ceea ce trebuie să facem 
pentru a ne bucura în continuare de 
aceste lucruri minunate pe care natura ni 
le oferă este sa-i respectăm limitele; sa 
conștientizăm, cu toții, că adevărata 
valoare a unui copac nu se obține prin 
tăierea lui, ci prin simplu fapt că este 
lăsat să crească în continuare.  

       A iubi natura presupune a o privi cu 
ochi de copil, cu inima plină de bucurie 
că ne-a fost daruită.Nu exista copii care 
să fie indiferenți  față de elementele 
naturii vii. Într-un moment de maximă 
fericire, cred că natura a zămislit și 
OMUL. 

Selaru Alexandra 
                                                                            
Clasa a X-a E 
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     Viaţa este un amalgam de încercări, 
de provocări , de supărări, dar şi de 
reuşite ,împliniri şi realizări. Te simţi 
împlinit doar în momentul în care ai 
lângă tine o familie frumoasă, fericită şi 
de ce nu…un mic sufleţel care să-ţi 
lumineze viaţa în fiecare zi.  

     Trecutul este aceea parte a timpului 
care nu se mai întoarce , să nu-ţi pară 
rău niciodată de ceea ce ai făcut atunci 
pentru că acel lucru a fost alegerea ta.  
Nu plânge pentru ceea ce ai pierdut, 
luptă pentru ce a rămas. Nu plânge pen-
tru cine a plecat, luptă pentru cel ce a 
rămas lângă tine.  Nu plânge pentru 
suferinţă, luptă în fiecare zi pentru feri-
cire. Viitorul este o poartă care aşteaptă 
să fie deschisă, iar trecutul este un tărâm 
care nu se va mai ivi.  

  Ca mine sunt toţi oamenii:  îşi acceptă 
trecutul, trăieşte prezentul şi aşteaptă 
viitorul. Dacă am căzut, am ştiut să mă 
ridic; dacă m-am înşelat , am încercat să 
repar greşeala comisă; dacă am învins, 
m-am bucurat de fiecare clipă şi dacă 
am fost rănită, m-am apărat.  

    Greşeala este un lucru inevitabil, dar 
trebuie să învăţăm să nu mai facem şi a 
doua oară aceea greşeală pentru că acum 
este deja o alegere, nu un lucru comis la 
întâmplare.  

    Încă de la începutul existenţei noastre 
suntem întrebaţi ce vrem să facem când 
vom creşte, însă cine este în spatele 
nostru zbătându-se pentru noi, luptând 
cu grijile pentru ca noua să nu ne lip-
sească nimic. Ei sunt cei care ne iubesc 
necondiţionat, dacă un prieten îţi întoar-
ce spatele , cei ce te-au crescut nu o  vor 
face niciodată. Te iubesc chiar dacă nu 
te văd timp de nouă luni, te cresc pănă 
dincolo de viaţă, dar cel mai important 
lucru: te învaţă tot ce trebuie să faci 
pentru  a trăi cât mai frumos. 

  Iubim soarele pentru lumina lui, iubim 
norii pentru frumuseţea lor, iubim ani-
malele pentru simplitatea lor, dar pe ei 
pentru ce îi iubim, dacă timpul ne obligă 
să le spunem : “La revedere !”, poate 
mult prea devreme? Răspunsul? Nimeni 
nu-l poate şti.  

     Dăruim vieţii zilele noastre, dăruim 
fericirea noastră omului pe care îl iubim 
şi căruia i-am zis: “Da”, dar lor ce le 
putem dărui ca să îi răsplătim cu 
adevărat?  

   Mi-am sărbătorit primul an de viaţă 
alături de ei, am fost certată pentru pri-
ma dată de ei, am râs cu ei, am învis 
grijile cu ajutorul lor, am primit cele 
mai bune sfaturi tot de la ei şi cel mai 
important : am crescut odată cu ei. Eu 
am câştigat o viaţă, iar ei o experienţă. 
Am fost uniţi când vântul tristeţii s-a 
abătut asupra noastră şi am ştiut să 
ţinem capul sus când am fost supuşi 
încercărilor.  

   Grija, protecţia şi bunătatea lor au fost 
piloanele care au stat la baza vieţii mele. 
I-am mai supărat, recunosc. Am greşit 
faţă de ei în momentul în care am plecat 
pentru a-mi construi un viitor. Ei m-au 
împăcat când eram supărată, au stat cu 
mine când mi-a fost frică de propria 
mea persoană pentru că nu ştiam cum o 
să reacţionez la anumite probleme, ei au 
fost, sunt şi vor fi totul pentru mine.  

   Acum,  după atâţia ani sunt şi eu în 
aceeaşi situaţie şi am o fetiţă care are 
gândurile şi sentimentele pe care le 
aveam eu. Tot ce a rămas dintr-o viaţă 
superbă de copil este o casă mică care 
oglindeşte trecutul meu. De cum păşesc  
în curte îmi amintesc de legănuţul meu 
în care mă dădeam în fiecare zi, de bici-
cleta, de florile şi de ani-
măluţele care m-au pregătit de 
rolul complicat de mamă.  

  Doar o icoană sinceră de pe perete îmi 
reaminteşte acum de prinţesa îmbrăcată 
în rochie albă de mireasă încununată cu 
un buchet de trandafiri albi şi de prinţul 
costumat în mire. A fost un bal la palat 
unde au fost invitate rudele şi  prietenii 
apropiaţi ai celor doi. Sufletele sincere 
erau părinţii mei în toiul nunţii lor.  

   Icoana este cea care eternizează trecu-
tul într-o ramă catifelată. Off, cât de 
repede au trecut acele clipe… Dar stai, 
eu acum sunt în maşină şi mă îndrept 
spre nuntă. Gândul casei părinteşti şi cel 
al părinţilor a fost un semn sau….icoana 
de pe perete a vorbit cu mine descriindu
-mi atmosfera, oaspeţii şi mai ales 
sărbătoriţii acestui eveniment?  

    Un lucru este cert: timpul nu se mai 
repetă, dar ar trebui să-I pătrăm lângă 
noi pe oamenii care sunt alături de noi: 
omul care are ochii verzi, albaştrii sau 
negri căruia i-ai jurat iubire toată viaţa 
şi pe  cei care ţi-au dat viaţa lor în grija 
ta.  

    Iubeşte, simte, crede, dăuieşte şi 
zâmbeşte în fiecare zi, pentru că ceea ce 
faci azi va deveni trecut pentru ziua de 
mâine.  Viaţa este un amalgam de încer-
cări, de provocări , de supărări, încearcă 
să treci peste ele, pentru că după orice 
ploaie apare soarele ce va lumina chipu-
rile din icoana vieţii tale: părinţii.  

      Le mulţumesc pentru grija, iubirea şi 
dăruirea lor. “Vă iubesc !”- lucrul acesta 
spune-l în fiecare zi şi vei vedea cum 
viaţa se va schimba…. 

 

Grigore Gabriela 

Clasa a X- a E 

greșești pentru că numai așa 
vei învăța. Sentimentele tale 
ating apogeul, ești dominat de 
ele. Acum e momentul să te 
îndrăgostești. Dragostea este un senti-
ment complex, manifestat prin afecțiune 
puternică. Te atașezi de personae nepo-
trivite și suferi, dar este normal. Dacă 
simți ură, furie și gelozie devii mai pu-
ternic. Nimic nu e destul de puternic ca 
să te împiedice să-ți atingi scopul.  

     În această perioadă descoperim cine 

 Adolescența este perioada din 
viața fiecărui tânăr în care totul este 
nesigur, greșelile făcute lasă o amprentă 
mult mai adâncă în psihic. Nu conștien-
tizezi când începe, te ia prin surprindere. 
Schimbările au loc treptat astfel încât nu
-ți creează impresia că ceva nu este în 
regulă. Este cea mai frumoasă perioadă 
a vieții. Începem să ne integrăm în so-
cietate, să avem responsabilități și să ne 
autocunoaștem. Prin autocunoaștere ne 
observăm calitățile și defectele care ne 
diferențiază de ceilalți. E timpul să 

vrem să fim. Drumul este plin de obsta-
cole, dar nu imposibil de parcurs. 
Trebuie să petrecem aceste momente 
frumoase zâmbind și să nu le irosim 
pentru că sunt unice.  

Sabrina Stătescu 

XE 
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Icoana de pe perete 

  Adolescența  



Efectul vine îndată... 

-„Unde-i patul?!” 

 

Adormind instantaneu... 

Nimeni, nimic nu le face! 

Ce pot să la mai zic eu?!- 

Doarmă-n pace! 

 

Și când o să se trezească, 

Vor constata cu stupoare, 

C-a fost noapte românească... 

Noapte mare!!! 

 

Curățenie 

Am să iau o cârpă fină 
Și-am să șterg așa ușor, 
Să fac mai multă lumină 
La laptop, pe monitor! 

Nu că ar fi prea murdar, 
Dar nici prea curat nu este, 
Fiindcă s-au format bizar 
Mici puncte ce-mi joacă feste! 

Și-am să-l fac, jos pălăria, 
Că ma-ncurcat la creație, 
Și-am confundat murdăria 
Cu…semne de punctuație!!! 

Sunt un Geniu!!! (apropo de ceea ce 
spunea, cândva, Albert Einstein: „Un 
intelectual rezolvă problemele, un geniu 
le evită!”) 

Fiind profesor, este și normal, 
Sunt, teoretic, intelectual. 
Dar de la câte probleme am dat eu îna-
poi, 
Sunt, practic, GENIU înmulțit cu doi!!! 

 
Talent sau… 

Spun unii că aș fi inteligent 
Ca să particip la „Românii au talent”! 
Dar, eu aș spune la „Românii au de-
fect”, 
Că eu acolo sigur sunt…perfect!!! 

Campioana țării la Istorie (dedicată 
fostei mele eleve, Andreia Paula Chicoș, 
care a obținut Premiul I la Olimpiada 
Națională de Istorie, Sibiu, 2013)  

Autor: prof. Ion Busuioc 

 

A dat o tură prin Sibiu, 

Dar, nu s-a dus doar în plimbare, 

Căci la Olimpiadă, știu, 

Ea a luat NOTA CEA MAI MARE! 

Ore...dinamice 

 

Mi-ar plăcea ca la liceu, 

Să facem cum aș vrea eu: 

Să mergem doar cu rolele... 

Și așa să facem...orele! 

 

Să vedeți orele toate, 

O să fie superore! 

De n-or merge ca pe roate, 

Or să mergă ca pe...role! 

Somnoroase școlărițe... 

 

Somnoroase școlărițe, 

Pe la ore se adună; 

Astea sunt noile fițe- 

Nu-i a bună! 

 

Pe Facebook au stat o noapte, 

Și ar mai fi stat și două, 

Dar s-a făcut ora șapte... 

Acu-i nouă!!! 

 

Au băut cafeaua toată 

De au golit aparatul! 

Unei foste clase de-a mea – 
„Magicienii de la E” 

Dacă magicieni vă numiți voi, 
Faceți acuma o magie, 
Întoarceți timpul înapoi, 
Ca să mai facem…geografie! 

Ședință foto…la clasa 11 G (pentru că 
am ținut locul unei colege, la o anumită 
oră) 

Nu e oră de engleză, 
Nici măcar de geografie, 
D-aia facem, în viteză, 
Câte o fotografie… 

Unei eleve de la clasa 11 G (care spu-
nea, la un moment dat, că are o…„stare 
proastă”) 

Dacă te-ajută și chiar vrei, 

Îți dau eu o idee înțeleaptă: 
Lasă tu starea cu prostia ei; 
Să fie starea proastă, tu…deșteaptă! 

Ce gândește un elev de-al meu...după 
aproape fiecare lucrare dată la geo-
grafie 

„Nu știu cum fac eu, fir-ar să fie, 
Că iar am ghinion la geografie! 
Și de aș da lucrări mereu, în veci, 
Nu iau mai mult de 9,40 !!!” 

Unei eleve de-a mea…pentru că s-a 
apucat de făcut versuri! 

Elena s-a pus serios pe treabă 
Și-mi calcă apăsat pe urme. 
Ea face versurile-n grabă 
Și le și face cunoscute pe la lume. 

M-aș bucura ca-n rime să mă-ntreacă 
-Acum de ea depinde ce-o să fie- 
Dar mi-ar plăcea mai mult ca să o facă, 
Ghiciți la ce?…la Geografie! 

Pentru ora de desen (fiindcă o elevă se 
întreba pe Facebook, într-o zi, „Ce dese-
ne trebuie să aducem, mâine, la școa-
lă?”) 

Nu știu ce desene aveți pentru mâine, 
Dar v-aș sugera la toți, dacă se poate, 
Să desenați o pisică și un câine 
Și să le faceți…desene animate!!! 
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Alte epigRIME 

Autor: prof. Ion Busuioc 

 



 

 

Un rezultat peste-așteptări! 

E cel mai bun din țară! 

I se cuvin felicitări, 

Că este-o CAMPIOANĂ! 

 

Și cu a sa mare victorie, 

Ne va rămâne în memorie! 

Și-al său moment de mare glorie, 

În a liceului...ISTORIE !!! 

 

Prezentul nostru...computerizat        
Autor: prof. Ion Busuioc 

De vreo cinșpe ani încoace, 

Ne-am tot informatizat 

Și, acum, orice am face, 

Facem...computerizat! 

 

Ne-am schimbat modul de viață, 

Unii rapid, alții lent, 

De când au pătruns pe piață: 

Computer și internet. 

 

Acum, de-ți cumperi covorul 

Sau de îți plătești factura, 

Doar deschizi calculatorul 

Și folosești tastatura! 

 

De ne-am încurcat un pic, 

Cerem repede-ajutorul 

Și pentru orice nimic, 

Folosim calculatorul! 

 

Căutăm de geografie 

Și dăm de...pornografie! 

Căutăm de lucruri sfinte 

Și dăm de-o fată...fierbinte!! 

 

Căutăm ceva umor 

Și dăm de ceva...omor!!! 

Căutăm de animale 

Și ne sar altele-n cale! 

 

Ne-am creat o lume-aparte, 

Care e și nu-i reală, 

Noi nu mai citim o carte, 

Citim carte...virtuală! 

 

Chiar și eu mă mai întreb: 

Ce-am făcut eu astăzi fain? 

Am vizitat site-uri web 

Și-am fost pe Facebook...online! 

 

C-o fi rău sau c-o fi bine, 

(Eu zic și una și alta!) 

Pân‟ ce viitorul vine, 

Ni-i pecetluită soarta! 

 

Inutil...folositor... 

Acesta ne e prezentul! 

Cu amic calculator 

Și prieten internetul! 

 

Cine deschide caietul, 

Folosește internetul, 

Își mai întreabă colegul... 

El o va păți ca blegul! 

 

Unde-i unul nu-i putere 

Și copiatul nu piere, 

Unde-s doi puterea crește, 

Elevul se răzgândește 

Și acasă el citește. 

Deci, va învăța acasă, 

Nu va copia în clasă. 

 

Așadar, elevii mei, 

Să luăm pixul în mână, 

Profesorii de română, 

Dar și cei de limbă engleză, 

De latină, de franceză, 

De fizică, de chimie, 

Istorie, geografie, 

Logică, filosofie... 

Orice materii să fie. 

 

Să dăm la copiatori 

1(UNU) ori de câte ori 

La vreo teză, la vreun test 

Sau în orice al context 

De evaluare-n scris 

Copiază nepermis!!! 

Mai bine luați un 3(trei) 

Decât s-apelați la furt 

Și să luați un „1”, scurt. 

 

Acum v-am avertizat. 

S-aveți spor la...ÎNVĂȚAT! 
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Alte epigRIME 

Autor: prof. Ion Busuioc 

„Hora Unirii” profesorilor (împotriva elevilor care copiază la teste/teze) 

de prof. Ion Busuioc 



,,,, unde colegi sunt Goe şi Ionel 

 
Cursurile de la clasa a VI-

a nu sunt niciodată plictisitoare. Nici 
colegii, dar nici dascălii nu pot spune că 
o zi seamănă cu alta. De ce oare? Pentru 
că aici sunt colegi cei mai diferiţi băieţi, 
Goe şi Ionel.  Se ştiu de mici, practic au 
crescut împreună, pentru că îi leagă 
prietenia mamelor, şi totuşi sunt sarea şi 
piperul clasei. 

Pentru a înţelege foarte 
bine această deosebire între ei, dar şi 
completarea unuia cu celălalt, să înţele-
geţi de ce lucrurile ar fi atât de banale 
fără prietenia lui Goe cu Ionel, vă vom 
povesti doar despre o zi din viata de 
şcolari a prietenilor noştri. 

E luni, prima zi din săptă-
mână după două zile de repaus. Ionel 
ajunge ca de obicei înaintea celorlalţi, 
deoarece îi place punctualitatea. Colegii 
îl găsesc întotdeauna în clasă, aşteptând 
ca o santinelă sosirea tuturor. E totdeau-
na ca scos din cutie. După ce profesorul 
intră în clasă, ajunge şi Goe. Găseşte 
repede o scuză pentru întârziere şi mer-
ge să se aşeze în bancă lângă Ionel. E 
probabil cea mai grea zi pentru Goe, nu 
că în alte zile ar ajunge mult mai devre-
me, dar lunea este foarte obosit. 

Când profesorul verifică 
temele, Goe nu reuşeşte niciodată să-şi 
găsească fişele sau caietul. Atunci vine 
scuza: „Ştiţi...se pare că am încurcat 
orarul”, iar asta se întâmplă zilnic. Nici-
odată nu îşi aminteşte orarul din ziua 
respectivă. 

Ionel, în schimb se poate 
mândri că mama lui are grijă în fiecare 
zi să îi pregătească ghiozdanul şi, de 
cele mai multe ori, are grijă să îi facă şi 
temele pentru ca băiatul să nu obosească 
prea tare. El trebuie să aibă grijă să fie 
cât mai elegant, să arate cât mai bine, 

lucruri ce sunt destul de obositoare şi 
necesită timp. 
De câte ori profeso-
rul îl întreabă pe 
Ionel ceva, colegul 
său, Goe, se trezeşte 
vorbind neîntrebat, 
spunând doar 
trăznăi. 
Pauzele? Sunt mo-
mente pentru a-şi 
etala ţinuta impeca-
bilă şi în fiecare zi 
alta a lui Ionel şi 
încercarea de a-şi 
face simţită prezenţa 
printre fete, cu jar-
goane cât mai colo-
rate ale lui Goe. 
Şi cum să te plicti-
seşti într-o zi la 

şcoală când ai în clasă un răsfăţat, pre-
cum Ionel, care încearcă să scoată în 
evidenţă acest lucru şi un şmecher, pre-
cum Goe ce nu depune nici cel mai mic 
efort să demonstreze că îşi doreşte să 
treacă clasa. 

Ionel şi Goe sunt două 
imagini atât de diferite, însă doi amici 
ce nu pot exista unul fără celălalt. 

Goe la Bucureşti 
 
Ajunşi la Bucureşti, 

mam‟mare, tanti Miţa, mamiţica şi Goe 
pornesc nerăbdători către locul în care 
urma să se desfăşoare activităţile de 10 
mai. Urcaţi într-o trăsură, privesc miraţi 
tot ceea ce le trece prin faţa ochilor. 

Puişorul observă din 
trăsură, pe o străduţă lăturalnică, un 
copil ce ţopăia vesel, ţinând în mână un 
balon uriaş. 

-Mam‟mare, uite un 
balon! se ridică Goe în picioare şi în-
cepe să ţipe. Vreau balonul! Vreau 
balonul!!!!!!!!!!!! 

-Nu e voie, puişor! Şezi 
colea jos, că o să te loveşti din nou la 
nas. Când ajungem îţi ia mam‟mare un 
car de baloane. 

-Eu vreau acummmmm! 
urlă mititelul în continuare. 

-Uite ce îţi dă mamiţica!!! 
Ciucalată!! 

Goe uită repede de balon 
când vede în faţa ochilor bucata mare de 
ciocolată pe care i-o oferă mamiţa. 
După ce se unge până la urechi de ciu-
calată, băiatul îşi aminteşte de balonul 
pe care şi-l dorise mai înainte. Urletele 
încep din nou să răsune pe străzile 
aglomerate ale Bucureştiului. 

-Puişor, îţi promite tanti 
Miţa cel mai mare şi mai frumos balon 
pe care o să îl găsim în oraş. Şezi bi-
nişor să nu se-ntâmple vreo tragedie. 

Vrei să ne superi? Ştii că ne doare la 
inimă… 

-Of, dar proaste mai sun-
teţi toate! Nu înţelegeţi că eu îl vreau 
acuuuum? 

Birjarul, auzind toată 
discuţia şi crezând că poate fi de ajutor, 
intervine numaidecât. 

-Nu e voie să vorbeşti aşa, 
mititelule! E ruşine pentru un băiat aşa 
chipeş ca tine. 

-Dar tu de ce te bagi în 
seamă, puricosule? Ţi-a cerut cineva 
părerea? interveni Goe fără să se gâ-
ndească prea mult. 

-Goe,mamă, nu e frumos 
să vorbeşti aşa cu nenea! El nu ştie că 
mătăluţă glumeşti… replică mamiţa. 

-Nu glumesc deloc! Mai 
întâi urâtul ăla din tren şi acum pu-
ricosul ăsta! Se crede mai frumos?     
Ori mai deştept? Nu vede că are un nas 
cât ziua de mâine şi nişte urechi de 
măgar. 

Damele pufnesc toate într
-un râs isteric. 

-Ce să-i faci? Are dreptate 
băiatul… Nu-l putem condamna că spu-
ne adevărul, zice tanti Miţa. 

-Mânca-l-ar mam‟mare de 
băiat deştept! Ce spiritism de observaţie 
are! „Aide încoace şi mă pupă. Am ceva 
bun pentru tine. 

Goe sare în două secunde 
în braţe la mam‟mare. Scoate din geanta 
ei două caramele, le mestecă bine şi face 
vânt ambalajelor pe străzile îngrămădite 
şi pline de vizitatori. După ce termină 
caramelele, mai caută în poşeta bătrânei 
şi scoate câteva gume de mestecat pe 
care le bagă imediat în gură. 

-Puişorule, mănâncă mai 
puţintel! Să nu cumva să îţi fie rău! zice 
mamiţa. 

-Ce faci, soro? Lasă 
copilul să mănânce, intervine tanti Miţa. 

La un salt al trăsurii, 
provocat de o piatră mare peste care a 
fost nevoit birjarul să treacă, Goe îşi 
pierde echilibrul şi cade la picioarele 
damelor, rămânând acolo nemişcat. 

-Vai de mine! Vai de 
mine! Ce ne facem? S-a prăpădit băia-
tul! Nu mai suflă băiatul, ţipă cele trei 
cucoane. 

Vizitiul opreşte speriat. Îl 
descheie pe Goe la cămaşă, îl stropeşte 
cu apă şi îi aplică şi două palme (nu 
ştim dacă pentru a-l ajuta sau pentru a se 
răzbuna pe atitudinea băiatului). Băiatul 
îşi revine ca prin minune şi cele trei 
dame îl strâng la braţe şi îl sărută cu foc. 
Din apropiere se aude o fanfară. Cei 
patru au ajuns la destinaţie. Pasagerii 
coboară, iar birjarul pleacă mai departe 
la treaba lui.  
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Aventuri la şcoală 

 



 

Trebuie să spunem însă, 
că mai târziu, ajuns acasă după o zi de 
muncă, omul a dat să se ridice şi a simţit 
cum ceva îl reţinea pe scaun. Abia 
atunci a observat că Goe, după ce şi-a 
revenit din leşin, i-a pus toată guma de 
mestecat pe scaunul trăsurii. 
Autori: 
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                 Ce s-ar fi întâmplat dacă...? 

   

Ce credeţi voi că s-ar fi întâm-
plat în schiţa „Bubico” dacă acel călător 
nu ar fi aruncat căţeluşul pe fereastră? 
Sau ce s-ar fi întâmplat dacă domnul 
Goe nu şi-ar fi pierdut biletul?  Răspun-
suri poate că s-ar găsi, însă POVES-
TEA… nu ar mai avea acelaşi farmec! 

Ştiu însă ce s-a mai întâmplat 
cu Goe după ce acesta a ajuns la Bucu-
reşti. Cum am aflat? … Jucându-mă de-
a nenea Iancu. 

Când au ajuns în Bucureşti, 
cucoanele au hotărât să-l ducă pe Goe la 
muzeul Antipa. Gândeau ele că aşa, 
băiatul lor va învăţa câte ceva despre 
animale şi va primi, anul viitor, notă de 
trecere la biologie. Să nu mai rămână 
repetent! 

Clădirea avea o intrare mare la 
care aşteptau mulţi vizitatori. Răbdarea 
le-a fost pusă la încercare. Apoi, biletele 
li s-au parut prea scumpe. Cu atâţia 
bani… puteau să-i cumpere băiatului 
jucării şi muuultă ciucalată. Dar, de! 
învăţătura costă şi trebuie făcute sacrifi-
cii. Când în sfârşit au intrat, Goe s-a dus 
să observe mamutul care se afla în pri-
ma sală. Nu a avut răbdare să termine de 
vorbit ghidul turistic şi a ales să meargă 
în următoarea sală, unde se aflau exem-
plare de păsări. Doamnele care-l înso-
ţeau l-au alergat, sperând să nu-l piardă. 
În capătul sălii se afla un vultur pleşuv, 
împăiat, care avea pene lungi şi lucioa-
se. Pentru două secunde, băieţelul a stat 
cu gura căscată uitându-se la el. Apoi a 
încercat să imite poziţia în care stătea 
vulturul. Când în sfârşit au ajuns şi cu-
coanele, deschizând uşile sălii, Goe a 
fugit la etaj. De frică să nu fie găsit, a 
intrat neatent într-o sală şi s-a lovit de 
scheletul unui urs care în câteva secunde 
a ajuns praf şi pulbere.  

-Nu se poate! a spus băiatul 
foarte înspăimântat. 

Se auzeau paşii cucoanelor pe 
scări şi neştiind ce să mai facă, s-a as-
cuns după corpul împăiat al unei pante-
re. Când stimabilele doamne au văzut 
dezastrul din sală, agitate,  l-au chemat 
pe Goe promiţându-i din nou… 
ciucalata şi că-l vor ajuta să iasă din 
muzeu. Atunci, el a ieşit uşurat din as-
cunzătoare şi a început să râdă, însă 
cucoanele i-au făcut semn să facă liniş-
te. Au coborât încet scările şi s-au furi-
şat prin mulţimea de oameni care încă 
se afla în prima sală. 

Paznicul auzise zgomotele 
făcute de Goe la etaj şi, văzând că de pe 
scări veneau cucoanele grăbite împreună 
cu băieţelul, s-a dus 
spre ei şi i-a interogat. 

-
Păi...ăăă....păi...s-a 
dărâ...s-a....s-a... 

-Taci din 
gură, mamiţico! zise 
tanti Miţa. 

-
Băieţelul...a...ăă...a 
dărâmat ursul de la 
etaj, adăugă 
mam'mare curajoasă. 

-Ce s-a în-
tâmplat!? Unde voiaţi 
să plecaţi dumnea-
voastră ştiind că sun-
teţi vinovate şi că ar 
trebui să plătiţi amenda plus valoarea 
daunelor pe care le-aţi produs? 

-Iar amendă!!! exclamară cu-
coanele, gândindu-se la întâmplările 
destul de recente din tren. 

- Mon chère, mon chère...  
Noi… nu plecam nicăieri! Veneam spre 
tine să-ţi explicăm că micuţul nostru 
băieţaş nu a avut intenţii rele, vă rugăm, 
iertaţi-l! 

-Îmi pare rău, doamnelor, nu 
se poate. Consecinţele trebuie suportate! 
zise paznicul scoţându-şi carneţelul din 
buzunar. În spatele biroului de la recep-
ţie, începu să scrie şiruri lungi de cuvin-
te cateva minute, apoi se ridică căutând 
cu privirea grupul vinovaţilor gălăgioşi. 

-Poftiţi amenda şi haideţi sa 
discutăm… 

Dar când să întinda foaia, cu-
coanele nu mai erau. Le-a văzut apoi, 
fugind spre uşa de la intrare, de mână cu 
Goe. A pornit alarma, muzeul a fost 
închis, iar doamnele nu au mai avut cum 
să iasă. Când acesta a ajuns la ele şi le-a 
ordonat sever să plătească totul, acestea 

au scos banii necesari din geantă şi tris-
te, au plecat din muzeu şi au chemat o 
trăsură. 

-Birjar, birjar! Iute la gară! 

-Mam'mare, vreau îngheţată, 
vreau la Capşa si vreau şi la teatru! 
Acum! începu Goe, bătând din picioare. 

-Taci, Goe, că timp de o lună o 
să rozi numai oase de urs! 

 

Voicu Ştefania 
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Aventuri la şcoală 



Pentru anii şcolari 2013-2014, 

2014-2015, Liceul Teoretic ‘I.L CARA-
GIALE‟ Moreni este coordonatorul unui 
Parteneriat Şcolar Multilateral Come-
nius, proiect derulat împreună ca alte 
şapte şcoli  din Spania, Turcia, Letonia, 
Grecia, Norvegia, Estonia si Polonia. 
Acesta se desfăşoară in cadrul pro-
gramului „Învătare pe tot Parcursul Vie-
tii‟ având numărul de referintă COM-13
-PM-50-DB-RO. Titlul parteneriatului 
este ―Let‘s First Understand Our Na-
tional Heritage in order to Define and 
Build Our European Identity‖.   

Scopul parteneriatului nostru 
este de a înţelege si respecta moştenirea 
naţională  a fiecărui partener pentru a fi  
capabili sa construim si să dezvoltăm 
identitatea europeană. Vom fi călători in 
timp aşa că, vom direcţiona maşina tim-
pului  astfel incât sa descoperim ce ne 
defineşte pe noi înşine. De îndată ce 
aflăm cine suntem si fiecare partener işi 
descoperă moştenirea naţională, vom 
conduce maşina timpului catre ceilalti 
parteneri pentru  a calatori impreună 
către ziua prezentă. Impreună, vom  
declara scopurile noastre  comune astfel 
incât, maşina timpului sa fie capabilă sa 

călătăreasca mai departe, in viitor, 
aducând cu ea inţelegere, 
toleranţă si promovarea  
adevăratelor valori . 

Vrem sa aflăm cum se de-
fineşte identitatea fiecărui 
partener şi pentru aceasta 
ne adresăm obiceiurilor si 
credinţelor pe care oamenii 
le au in momente cheie ale 
existenţei: la naştere, botez, 
casătorie, moarte. Dorim sa 
identificăm abilităţile de 
creaţie ale fiecărei ţări prin 
muzică şi dansuri populare, 
literatură populară, mes-
teşuguri dar si prin tradiţii  
ca baza a expresiei artistice 
moderne (in literatură, 

muzică, sculptură) . Una dintre faţetele 
acestei identităţi se referă  la valorile pe 
care familiile le 
insuflă copiilor 
(depinzând de 
apartenenţa so-
cială, mentalitatea 
privind educaţia, 
realizarea person-
ală, traiul sănatos) 
iar un alt unghi de 
percepere a acestei 
identităţi este dat 
de educaţia pe care 
elevii o primesc la 
şcoală (limbi 
străine, ICT, edu-
caţie antrepreno-
rială) avnd scopul  
de a progresa in 
mod continuu 
pentru ca elevii sa 
aibe acces la o 
integrare  cât mai bună pe piata euro-
peană a muncii. 

Elevii se vor compara cu 
partenerii lor din alte ţări si vor construi 

împreună identitatea 
si cetăţenia euro-
peană. Ţelul nostru 
este acela ca  toti 
partenerii sa 
conştientizeze 
această diversitate 
lingvistică si  cul-
turală  şi împreună   
prin respect 
reciproc, să 
inţeleagă rolul activ 
pe care fiecare naţi-
une îl are in 
mozaicul multicul-
tural. 

    

                

Prima reuniune de proiect a 
avut loc in perioada 14.10.2013-19.10. 
2013, in România, Moreni,  la  Liceul 
Teoretic ”I. L. CARAGIALE” , reuni-
une la care, conform formularului de 
aplicaţie, au  participat  doar profesorii  
din cele 8 şcoli partenere deoarece, s-au 
discutat aspectele  legate de buna des-
faşurare a parteneriatului. 

In prima zi a reuniunii trans-
naţionale , oaspetii au avut o intâlnire cu 
reprezentanţi ai autorităţii locale, la 
Primaria oraşului Moreni, ocazie in care 
primarul oraşului le-a menţionat aces-
tora istoria oraşului nostru. La liceu, 
partenerii noştri au fost intâmpinaţi cu 
pâine , sare si flori iar coordonatorul 
român si conducerea şcolii le-au adresat 
o cuvântarea de bun venit. Elevii români 
au propus un joc în care pentru moment, 
ei nu mai erau  români ci,  membri ai 

ţărilor partenere aşa că, pe rand au facut 
o prezentare a ţării respective referindu-
se la locaţie, forme de relief, cultură si 
civilizaţie. Parte a jocului era ca parten-
erii să ghicească ţara care era descrisă şi 
imediat elevii respectivi să le ofere  un 
dar care era alcătuit dintr-o cană care 
era  personalizată cu numele proiec-
tului , costumele  traditionale din fiecare 
tară si magneţi cu locurile  pe care ei le 
vor vizita ca urmare a excursiilor de 
documentare pentru buna desfăşurare a 
proiectului.  

Participanţii au primit agenda 
de lucru a reuniunii si pe parcursul sesi-
unilor de lucru desfăsurate in cele patru 
zile ale întâlnirii transnaţionale au fost 
organizate urmatoarele activitaţi:  vi-
zitarea şcolii, prezentarile Power-Point 
ale partenerilor conţinând  descrieri ale 
fiecarei ţări cu referire la locaţie, forme 
de relief, oraşe importante, locuri de 
interes, populatie, cultură si sistem edu-
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caţional, responsabilităţile fiecărui 
partener, managementul si buna des-
făşuarare a website-ului proiectului, 
(campuri, locul in care  fiecare lucrare 
va fi postată) managementul si buna 
desfăşurare a  proiectului pe spatiul 
Twin, organizarea si responsabilităţile 

“Comitetului inţelepciunii  elevilor” si 
al “Comitetului transnaţional al inţelep-
ciunii elevilor”, stabilirea “Echipei de 
Evaluare a proiectului” cu responsabili-
taţile fiecarui membru, discuţii despre 
buna documentare si pregătire a pro-
duselor finale care vor fi realizate în 
întâlnirea de proiect din Turcia., stabili-
rea datelor următoarelor 2 întalniri 
transnaţionale din primul an al proiec-
tului(din Norvegia si Spania)  , manage-
ment-ul comunicării între parteneri prin 
Website-ul proiectului (website care 
poate fi accesat la adresa: eucomeni-
us.vectorialpx.net ), spaţiul Twin, Face-
book, email-uri, diseminarea si eval-
uarea reuniunii de proiect din Romania.  
S-a discutat despre faptul ca in fiecare 
şcoală va exista un spaţiu dedicat pro-
iectului,  loc numit “Our Comenius Cor-

ner”, zona, in care vor fi 
expuse fotografii, pro-
duse finale, articole rep-
resentative pentru pro-
iect. 

 Luând in considerare 
faptul ca parteneriatul 
nostru are ca bază defini-
rea identităţii naţionale, 
au fost efectuate excursii 
de documen-
tare la “Muzeul 
satului” si  la 
“Muzeul ţăran-
ului roman” 
din Bucuresti, 
la un targ al 
tradiţiilor 

românesti, la “Muzeul de 
etnografie” din Brasov, vizite 
de documentare ce au condus 
la o mai buna inţelegere a 
moştenirii noastre naţionale 
din punct de vedere cultural si 

istoric.  
Partenerii 
au discutat 
despre 
punctele 
comune referitoare 
la tradiţii, arhitectură 
si obiceiuri dar si la 
ceea ce ne diferen-
tiază ca popoare. Ei 
au fost profund im-
presionţi de ospitali-
tatea românească, de 
tradiţiile si folclorul 
autohton,  având 
posibilitatea sa par-
ticipe si  la o masă 
cu specific 
românesc, parte din 
moştenirea noastră 
naţională. 

In ultima zi a reuniunii a fost 
desfăsurată sesiunea de evaluare in care 
participanţii au completat un chestionar 
despre  activităţile 
intâlnirii transnaţionale, 
iar in urma interpretării 
acestuia, s-a constat ca 
toate obiectivele propuse 
pentru această reuniune de 
proiect  au fost atinse, 
partenerii considerând ca 
activitatea din Moreni a 
fost benefică şi 
hotărâtoare pentru buna 
desfăşurarea a proiectului. 
prilej pentru  a  pune ba-
zele bunei organizări a 
parteneriatului iar pe de 
alta parte, de a observa  
cultura, civilizaţia si ospi-

talitatea poporului român.  

 
Toate informatiile pe care le 

furnizăm reprezintă responsabilitatea 
exclusivă a echipei de proiect din Li-
ceul Teoretic ‘I.L. Caragiale’ Moreni, 
iar Agentia Natională pentru Pro-
grame Comunitare in Domeniul Edu-
catiei si Formării Profesionale si Co-
misia Europeană nu sunt responsabile 
pentru modul in care este folosit 

conţinutul acestor informaţii. 

 

Diseminare realizată de: 

 

prof.  Matei Mirandolina- coordona-
tor  COM-13-PM-50-DB-RO 

prof.  Sandulescu Cristina-membru 
echipa de proiect 

Liceul Teoretic  

‗I.L. Caragiale‘ Moreni 
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de sondare a subiectivităţii personajului 

pentru a evidenţia tensiunile, căutările, 

traumele vieţii interioare; până în 

secolul al XIX-lea, elementele de 

observaţie psihologică prezente în 

scrierile epice erau dominate de acţiune. 

Prof. Nicoleta Spiridon 

1. Limba şi literatura română, 

Manual de clasa a-X-a, Editura 

Univers, Bucureşti, 2000, p182  

2. Limba şi literatura română, 
Manul pentru clasa a-XI-a, 
Editura “Grup Editirial Art, 
Bucuresţi, 2006, p 234 

3. Limba şi literatura română, 
Manual de clasa a-X-a, Editura 
Univers, Bucureşti, 2000, p129 

4. Limba şi literatura română, 
Manul pentru clasa a-XI-a, 
Editura “Grup Editirial Art, 
Bucuresţi, 2006, p 255 

5. Limba şi literatura română, 
Manual de clasa a-X-a, Editura 
Univers, Bucureşti, 2000, p 
130 

6. Limba şi literatura română, 
Manual de clasa a-X-a, Editura 
Univers, Bucureşti, 2000, p 
130 

romanului şi de teoria discursului literar. 

punerea în abis (mise en abyme)= 

constă în inserarea într-o scriere literară 

a unui text (titlu, motto, citat, mică 

istorisire), care o rezumă sau îi 

concentrează elementele semnificative ; 

este, aşadar, un procedeu de oglindire a 

textului în el însuşi, o formă de 

autoreflectare; procedeul construcţiei în 

abis apare în pictură prin folosirea unei 

oglinzi, ce reflectă din alt unghi 

interiorul şi oferă totodată o perspectivă 

asupra mecanismului de creaţie; în 

literatură, procedeul este folosit de 

William Shakespeare în Hamlet : prinţul 

danez cere unei trupe de actori să 

reprezinte chiar povestea din piesă 

(uciderea tatălui, vinovăţia reginei); 

scriitorii secolului al XX-lea modifică 

folosirea acestui procedeu: îi reduc 

proporţiile, îi schimbă natura, îl 

transformă într-o simplă imagine 

aluzivă sau într-un clişeu verbal. 

analiza psihologică= este o modalitate 

7. Ibidem  
8. Idem, p 131 

9. Idem, p 132  
10. Ibidem 
11. Limba şi literatura română, 

Manual de clasa a-X-a, Editura 
Univers, Bucureşti, 2000, p 
133 

12. Limba şi literatura română, 
Manual de clasa a-X-a, Editura 
Univers, Bucureşti, 2000, p 
136 

13. Ibidem 
14. Ibidem 

15. Limba şi literatura 
română, Manual de clasa 
a-X-a, Editura Univers, 
Bucureşti, 2000, p 140  

16. Limba şi literatura română, 
Manual de clasa a-X-a, Editura 
Univers, Bucureşti, 2000, p 
141 

17. Limba şi literatura română, 
Manul pentru clasa a-XI-a, 
Editura “Grup Editorial Art, 
Bucuresţi, 2006, p 248 

18. Ibidem, p 251 
19. Limba şi literatura română, 

Manul pentru clasa a-XI-a, 
Editura “Grup Editorial Art, 
Bucuresţi, 2006, p 258 

20. Ibidem, p 234  
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