
 

 

ajungă la o fază su-
perioară a concursuri-
lor, este pe buzele 
multor oameni din țara 
noastră. 

Închei prin a 
vă ura un sincer și căl-
duros „Paște Fericit!”  

Din inimă, cu 
drag și respect, prof. 
Marinescu Alexandra 
Gabriela (dir. Adj.) 

Învierea     
Domnului Iisus, este 
prilej pentru apropiere 
și momente de liniște 
și bucurie alături de 
cei dragi. Este perioa-
da în care fiecare din-
tre noi ne reamintim 
de speranță, iubire și 
încercăm să marcăm 
cum se cuvine încă un 
pas din viața noastră. 
Şi pentru că această 
perioadă de sărbătoare 
se petrece cel mai bine 
într-o atmosferă cu 
gânduri frumoase, o 
parte din acestea le 
putem transmite și ce-
lorlalți. De aceea, îmi 
îndrept gândurile, 
dragi colegi spre voi, 
să vă urez un Paște cu 
multă sănătate și îm-

pliniri în familiile 
dumneavoastră. 

Lumina și căl-
dura primăverii să ne 
încălzească sufletele, 
să ne lumine-
ze mințile, să ne des-
chidă inimile spre iu-
bire, credință,     ierta-
re. Să fim mai buni, să 
ne bucurăm din plin 
de frumusețea tutu-
ror lucrurilor care ne 
înconjoară și să dăru-
im iubire celor dragi. 
Să ne bucurăm împre-
ună de copiii noștri de 
la școală, care ne fac 
în fiecare an să fim 
mândri. Numele liceu-
lui nostru, al dumnea-
voastră, ca profesori 
îndrumători, al lor 
pentru că au reușit să 
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 Proiectul Tinerii 
ambasadori în lupta cu 
schimbările climatice este 

implementat în liceul nos-
tru în perioada iulie 2014-
decembrie 2015 de către 
coordonatorul local, doam-
na profesoară    Rodica 

Răcăşanu, acest proiect 
fiind coordonat de Fun-
daţia TERRA Mileniul III 

în parteneriat cu Asociația 

Prietenii Pământului și 

Asociația Clubul de Ecolo-

gie și Turism „Floarea 
Reginei” Sinaia şi finanţat 
prin granturile SEE 2009 – 
2014, în cadrul Fondului 
ONG în Romania.  
             Obiectivele proiec-

tului sunt: creșterea gradu-

lui de instruire a elevilor și 

profesorilor privind cauze-

le și efectele schimbărilor 

climatice, conștientizarea 

comunităților locale cu 
privire la schimbările cli-

matice; influențarea politi-
cilor publice privind edu-

cația pentru mediu; dezvol-

tarea capacității de training 
a solicitantului (obiectiv de 
dezvoltare organizaţiona-
lă). Grupul ţintă  este un 
grup de 30 de elevi de gim-
naziu din liceul nostru, cu  
vârste cuprinse între 13 si 
14 ani, tineri care se impli-
că în rezolvarea probleme-
lor de mediu. Beneficiarii 
sunt elevii si profesorii din 
Liceul Teoretic 
“I.L.Caragiale” , părinții 
acestora, comunitatea loca-
la Moreni. 
   Motivaţia    im-
plementării unui astfel de 
proiect în liceul nostru a 
avut ca punct de plecare  
constatarea că un numar 
important de elevi de gim-
naziu doresc să se implice 
în rezolvarea problemelor 
de mediu, prin activităţi de 
voluntariat în cadrul pro-
iectelor iniţiate de Fundaţia 
Terra Mileniul III. Aceștia 
doresc  să fie ascultaţi şi să 
se implice în rezolvarea 
acestor probleme. Acest 
lucru s-a observat prin par-
ticiparea la activităţi în 
cadrul activităţilor de 
conştientizare şi educare 

ecologică a  tinerilor.  
        
  Prin abordarea 
activă a educaţiei de mediu 
nonformală pentru tineri, 
proiectul îşi propune să 
sporească gradul de conşti-
entizare asupra problemelor 
de mediu şi în special în 
contextul schimbărilor cli-
matice, dar şi să stimuleze 
participarea elevilor la 
acţiuni concrete de determi-
nare a cauzelor şi efectelor 
produse de  schimbările 
climatice. 
         Proiectul propus do-
reşte atât să educe, cât şi să 
implice elevii şi profesorii 
de gimnaziu  în chestiuni 
sociale şi de mediu comple-
xe. Proiectul va aborda o 
serie de probleme care să 
conducă la constientizarea 
comunităţii locale cu privi-
re la schimbările climatice, 
dar şi la influenţarea politi-
cilor publice privind edu-
caţia pentru mediu.  
          Activităţile realizate 
până în prezent au fost Ce 
sunt schimbarile climati-
ce?( 30 octombrie 2014),  
Transporturile (25 noiem-
brie 2014), Analiza compo-

ziției deșeurilor menajere; 
determinarea genului de 

deșeuri care pot fi reduse, 
astfel încât să nu mai 
ajungă la groapa de gunoi 
(16 decembrie 2014), dar şi 
o întâlnire cu Preşedintele 
Fundaţiei  TERRA Mileni-
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ul III, doamna Lavinia 
Andrei şi cu coordonatorul 
de proiect, domnul Mihai 
Enescu.   
        Sunt în curs de reali-
zare activităţi în cadrul 
campaniei de conştientiza-
re: ”Priveşte Moreniul 
prin ochelari verzi!”  - 
ateliere de lucru, întâlnire 
cu personalităţi, expoziţie 
de postere, chestionarul 
campaniei, activităţi care 
se vor desfăşura în cadrul 
Programului ”Să ştii mai 
multe, să fii mai bun!”, în 
perioada 6-10 aprilie 2015.    
        Înregistrând progrese-
le elevilor implicaţi în pro-
iect, coordonatorul local al 
proiectului, doamna profe-
soară Rodica Răcăşanu 
precizează că tinerii şi-au 
dezvoltat abilităţi de comu-
nicare,  au devenit mai  
comunicativi, mai socia-
bili, mai toleranţi, îi înţeleg 
mai bine pe cei din jur, 
comunică liber, sunt activi, 
se  implică în alte activităţi 
de voluntariat, şi-au dez-
voltat abilităţi de lucru în 
echipă,  abilităţi de genera-
lizare a datelor, de analiză, 
de comparare, de sinteză, 
de negociere. Sunt mai 
atenţi la ce se întâmplă în 
jurul lor, iau decizii  în 
cunoştinţă de cauză şi  
acţionează pe baza experi-
enţei, precum şi a infor-
maţiilor acumulate.    S-au 
familiarizat treptat,  prin 

activităţile realizate, cu 
informaţii corecte  despre 
schimbările climatice, au 
identificat cauze care le 
produc şi efectele acestora 
asupra mediului. Au deve-
nit responsabili în rezolva-
rea problemelor de mediu 
generate de schimbările 
climatice. 
        De asemenea, o dova-
dă incontestabilă a implică-
rii active a elevilor în acest 
proiect a fost premiul câşti-
gat de eleva Florea Teodo-
ra la concursul Tinerii am-
basadori in lupta cu 
schimbarile climatice. 
Felicitări tuturor elevilor 
dedicaţi acestui proiect şi 
coordonatorului local, 
doamna profesoară Rodica       
Răcăşanu!  
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 Consiliul Şcolar 
al Elevilor a derulat o acti-
vitate cu scop informativ, 
pe tema orientării în carie-
ră. Am întâlnit diversitate 

în abordarea acestui aspect, 
dar şi o mentalitate negati-
vă din unele puncte de 
vedere. Viitorul nostru este 
strict legat de cine vom fi 
şi ce vom face. Este un 
tărâm necunoscut, dar nu 
asemănător cu acela de 
care auzeam în poveştile 
cu vrăjitori, pentru că tre-

buie să îl traversăm inevi-
tabil. Care este unul dintre 
cele mai importante ele-
mente în ceea ce priveşte 
deciziile referitoare la cari-

eră? Timpul pe care îl alo-
căm acestui lucru esenţial 
existenţei noastre. Se poate 
observa clar care este dife-
renţa dintre consecinţele 
unei decizii bine gândite, 
într-un timp semnificativ şi 
o decizie grăbită, pentru că 
era necesară într-un inter-
val de timp limitat. 

 În adolescenţă 
tratăm planurile de viitor 
cu o oarecare indiferenţă, 
fără să conştientizăm că ar 
trebui să fie o prioritate. 
Avem impresia că totul 
vine de la sine, în acelaşi 
timp cu înaintarea în vâr-
stă.  Adevărul este cu totul 
altul. Cel mai important 
aspect din viitor este profe-
sia ta, adică o alegere pe 
care ar trebui să o faci. 
Este indicat să ne gândim 
la profesii, la începutul 
liceului pentru a ne alcătui 
un traseu educaţional com-
patibil cu profesia dorită. 
Aproape jumătate dintre 
studenţii de anul I în Ro-
mania pierd un an pentru a 
începe o altă facultate mai 
potrivită cu profesia pe 
care şi-au ales-o în timpul 
facultăţii. De exmplu: 
merg la Ştiinţe Economice 
pentru că mi se pare că mi-
aş găsi mai uşor un servi-
ciu în acest domeniu, dar 
apoi îmi dau seama că mi 
se potriveşte mai bine Poli-
tehnica. 
 Întrebarea este de 
ce avem nevoie de carieră? 
Pentru a avea indepen-
denţă, respect în societate 
şi împlinire. În piramida 
lui Maslow putem observa 
că locul auto-realizării şi 
stimei este în vârful pira-
midei. Pentru a ajunge la 
profilul ocupaţional potri-
vit pentru tine trebuie să 
urmezi câteva etape. Este 
evident faptul că dacă vrei 
să ai o profesie potrivită 
trebuie sa te cunoşti. Sa ştii 
care sunt punctele tale for-
te, pasiunile tale si abili-
tăţile tale. Acestea le poţi 
descoperi doar prin experi-
enţe, incercând diverse 
activităţi extraşcolare. Este 
foarte dificil să îţi dai sea-
ma ce îţi place dacă nu 
încerci nimic (de exemplu, 
stai toată ziua pe Facebook 
sau te uiti la TV).  Autocu-
noaşterea implică descope-
rirea abilităţilor (ceea ce 
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ştiu să fac), intereselor 
(ceea ce îmi place) şi valo-
rilor (cele mai importante 
aspecte pentru mine). După 
autocunoaştere urmează 
explorarea alternativelor 
profesionale care presupu-
ne informare despre profe-
siile care corespund abili-
tăţilor, intereselor şi valori-
lor (ce pregătire solicită, 
sarcini de muncă, program 
de lucru, salarizare etc.). 
Următorul pas este luarea 
unei decizii.Alegerea unei 
profesii care este cea mai 
potrivită, pe baza unei ana-
lize atente care ia în calcul 
avantajele si dezavantajele 
fiecarei opţiuni. 
 Cariera ta poate fi 
cea la care ai visat.Trebuie 
să facem ceea ce ne place 
şi ceea ce ni se potri-
veşte.Dăcă nu va fi 
aşa,putem spune că nu am 
atins punctul dorit şi nu am 
ajuns la autorealizare. Poţi 
fi unul dintre oamenii care 
spun că îşi iubesc meseria. 
Confucius spunea: „dacă 
iţi iubeşti meseria, nu vei 
lucra nicio zi din viaţa ta, 
în sensul ca nu ţi se va 
părea ca o muncă, ci mai 
degrabă ca o activitate de 
timp liber. Nu vei merge 
cu groază la serviciu dimi-
neaţa, ci cu dorinţa de a 
continua de unde ai lăsat 

ieri. Vei putea aborda sar-
cinile mai dificile cu mai 
multă implicare . Dacă nu 
iţi place deloc ceea ce faci 
este ca şi atunci când îţi 
faci o temă la o materie 
care nu îţi place faţă de o 
materie care îţi place foarte 
mult, şi faci asta zi de zi. 
Conferă esenţă existenţei 
tale prin ceea ce faci şi nu 
vei regreta! 

 

 
Sabrina Stătescu, 
Preşedinte CŞE 
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 Unirea Principate-
lor Române este cunoscută 
de cei mai multi români 
sub denumirea de „Mica 
Unire”. A avut loc la jumă-
tatea secolului al XIX-lea 
şi reprezintă unirea state-
lor : Moldova şi Ţara Ro-
mânească. Este frecvent 
confundată cu  „Marea 
Unire” din anul 1918, dar 
noi trebuie să ştim faptul 
că este strâns legată de 
personalitatea lui Alexan-
dru Ioan Cuza şi de alege-
rea sa ca domnitor al am-
belor principate la 5 Ianua-
rie 1859 în Moldova şi la 
24 Ianuarie 1859 în Ţara 
Românească.  

 Consiliul Şcolar 
al Elevilor împreună cu 
doamna profesor Dulea 
Mihaela au derulat o acti-
vitate pentru a sărbatori 
această zi cu o semnificație 
istorică deosebită pentru 
ţara noastră. Activitatea a 
debutat cu o prezentare 
video realizatăde Alistar 
Gabriel, clasa a X-a G. Am 
subliniat informațiile im-
portante, cum ar fi semnifi-
caţia istorică, rolul pe care 
l-a avut   „Domnul Unirii” 
sau câteva reforme esenţia-
le.  Feedback-ul a fost po-
zitiv, evitând abudenţa de 
infomaţii şi prin faptul că 
am avut parte de implicare 
activă din partea celor pre-
zenţi. 

Următoarea parte a activi-
tăţii a fost recitarea unei 
doine de către eleve de la 
diferite clase, purtând tra-
diţionala ie românească. 
Fundalul sonor a fost ales 
de doamna profesor Dulea 
Mihaela, optând pentru 
unul dintre cele mai fru-
moase momente de la 
„Vocea României” , o in-
terpretare de Gheorghe 
Zamfir şi Anda Dimitriu, 
„Lie ciocârlie”. 

 Am încheiat acti-
vitatea prin gustarea unei 
pâini tradiţionale, făcută în 
casă, pe care am împărţi-o 
celor prezenţi cu sare. A 
fost o experienţă frumoasă, 
cu o tematică ce ne-a per-
mis să îmbinăm mai multe 
elemente, dar cel mai mare 
obiectiv atins a fost repre-
zentat de faptul că am 

reuşit să lucrăm în echipă. 
Rabaea Maria Alexandra, o 
elevă de la clasa a XI-a 
B,care a fost implicată, mi-
a spus câteva cuvinte pe 
care nu le voi uita: 
„Mulţumesc pentru această 
experienţă şi sper că vom 
mai lucra în formatul aces-
ta.” Este o plăcere să des-
coperi implicare şi deter-
minare în persoanele din 
jurul tău. 

Stătescu Sabrina 
Preşedinte CŞE 

ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE - 24 IANUARIE 
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La Concursul Național 
„Made for Europe”, desfă-
șurat pe 13 martie 2015, 
elevii Liceului Teoretic 
„I.L. Caragiale” Moreni au 
obținut rezultate remarca-
bile la nivel județean: două 
locuri pe podium, o menți-

une specială și două menți-
uni. 
Se cuvin FELICITĂRI 
pentru elevii: 
-Radu Marian Marinescu, 
clasa a IX-a A, locul 3; 
-Andreea Stroe, clasa a XI-
a A, locul 3; 

Profesorul Ioan Spiridon.  
Îmi amintesc cu 

drag anumite parabole pe 
care mulți dintre noi poate 
nu le înțelegeam atunci… 
cum ar fi turcul ce s-a tre-
zit pe steaua Vega…care în 
loc să se întrebe cum a 
ajuns acolo se întreba de ce 
se cheamă „Vega”! Asta 
apropos de elevii care nu 
știu definiția unei noțiuni  
dar se întreabă de unde 
vine denumirea…. 

Din păcate timpul 
trece implacabil…și Profe-
sorul nu mai este printre 
noi fizic, căci în spirit va 

Când cineva m-a 
rugat să scriu câteva rân-
duri despre profesorul Ioan 
Spiridon am zambit….eu 
să scriu…. Dar după un 
timp scurt de gândire mi-
am dat seama că aș avea 
atât de multe de spus…  

  Ioan Spiridon  
înainte de a fi un mare pro-
fesor a fost un  om deose-
bit.  Pe lângă rigurozitatea 
în matematică ne-a învățat 
corectitudinea.  Ne-a învă-
țat să fim corecți în tot 
ceea ce facem.  Şi poate că 
asta a fost cel mai de va-
loare lucru învățat de la 

trăi pururi. Iar pentru acea-
sa noi am ales pentru con-
cursul de matematică nu-
mele   „Ioan Spiridon”, 
astfel  ca și cei care nu l-au 
cunoscut să afle și să-l 
cinstească după cum merită 
întrutotul…. 

Prof. Dumitrescu     

Sorinel 

MADE FOR EUROPE  

CONCURSURI  
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-Adrian Andrei, clasa a X-
a A, mențiune specială; 
-Andreea Bianca Săndules-
cu, clasa a XII-a A, menți-
une; 
-Maria Teodora Nanu, 
clasa a XII-a A, mențiune. 

dim,  noi profesorii care 
predăm științe,  să îl îmbu-
nătățim permanent.   Este 
un concurs adresat elevilor 
din clasele VII-XI , unde 
sunt invitate  toate școlile  
din Moreni și împrejurimi. 
Ne bucurăm că numărul 
elevilor este din ce în ce 
mai mare pe an ce trece, 
ceea ce demonstrează inte-
resul elevilor pentru cele 
trei științe:  fizică, chimie, 
biologie. Elevii sunt premi-
ați cu diplome, care consi-
derăm noi, cântăresc destul 
de mult la portofoliul lor 
personal. Le mulțumesc pe 
această cale colegilor mei 
pentru sprijin și..... la cât 
mai multe concursuri. 

În ceea ce privește 
concursul de matematică, a 
luat ființă acum 9 ani, cu 
prilejul activităților din 
Săptămâna “Zilele Liceu-

A devenit o tradi-
ție la noi în liceu, ca în 
fiecare primăvară să orga-
nizăm concursuri. Aici mă 
refer la  Concursul inter-
disciplinar „Ştiințe” și la 
cel de matematică “Ioan 
Spiridon” Anul acesta am 
ajuns la a- IX-a ediție pen-
tru Concursul „Ştiințe”, 
concursul suferind modifi-
cări în ceea ce presupune 
modul de organizare, pe 
parcursul anilor. Ne gân-

lui”, mulți dintre profesorii 
de astăzi ai acestui liceu 
fiindu-i elevi onorabilului 
domn profesor Ioan Spiri-
don. În memoria dumnea-
lui, am organizat acest 
concurs care se bucură de 
un mare interes din partea 
elevilor noștri dar și a celor 
de la alte școli din județ. 
Concursul se adresează 
elevilor din clasa a-IV-XII-
a. 

Prof. Marinescu  
Alexandra 



Nr. 7 

Aprilie 2015  

 

 

Pagină 8  

salon se află în acel mo-
ment  la Biserica din curtea 
spitalului şi s-ar supăra 
dacă nu ar primi şi ele ... 
Atitudinea lor mă luminea-
ză în privinţa iubirii de 
semeni. Dar din dar, cu 
adevărat Rai se face! Îmi 
reverberează în inimă cu-
vintele Mântuitorului: 
Sprijiniţi-vă unii pe alţii! 
Acesta trebuie să fie ade-
văratul sens al bietei noas-
tre lupte cu viaţa!  
                                                                          
Prof. Monica Zamfir, coor-
donator local SNAC 
 
       Mi-a plăcut că doam-
nele din spital s-au bucurat 
mult şi unele chiar aveau 
lacrimi în ochi. Dar, mami, 
ştii ce m-a impresionat pe 
mine, de fapt, cel mai 

mult? Că elevii tăi au venit 
cu noi chiar dacă era dumi-
nică şi puteau foarte bine 
să stea acasă să se joace la 
calculator sau să se uite la 
televizor...   
                                                                      
Andrei Zamfir, 8 ani, cel 
mai mic voluntar SNAC  
        
 Orice experiență 
ne schimbă, își lasă o am-
prentă asupra caracterului 
nostru și ne definește  ca 
persoane. Ca amator al 
voluntariatului, al culegerii 
de experiențe, afirm ferm 
că într-o lume a egocentris-

 Duminica, o bine-
cuvântată zi de weekend! 
Cu toţii o aşteptăm să ne 
încărcăm cu energie pentru 
a putea începe o nouă săp-
tămână de muncă susţinu-
tă! Dar astăzi este totuşi 
duminică, 8 Martie! Ziua 
Femeii! Şi voluntarii 
SNAC nu pot să stea indi-
ferenţi! Nu vor să stea aca-
să! S-au adunat zâmbitori 
şi primăvăratici în faţa 
liceului, pregătiţi să mear-
gă în vizită la secţiile Spi-
talului Municipal Moreni. 
Au plănuit această acţiune 
cu ceva timp în urmă, aşa 
că astăzi au deja foarte 
multe mărţişoare şi felici-
tări colorate şi frumos con-
fecţionate manual în diver-
se tehnici: quilling, ori-
gami, tehnica decupaju-
lui... Şi fiecare dintre ele 
poartă un mesaj optimist, o 
urare primăvăratică, scrisă 
cu suflet, din suflet, pentru 
suflet! 
          Afară e mult soare, 
dar şi un vânt rece, tăios, 
care ne răvăşeşte hainele, 
părul... Pe holurile spitalu-
lui e însă cald, iar persona-
lul medical ne primeşte cu 
multă prietenie. Voluntarii 
se împrăştie repede prin 
saloane. Reuşesc totuşi să 
surprind fragmente de dis-
cuţie. Copiii sunt priete-
noşi, s-au oprit să discute, 
să povestească, zâmbesc şi 
se comportă ca si cum pa-
cientele sunt rudele lor la 
care au venit în vizită... 
Doamnele şi domnişoarele 
aflate în saloanele spitalu-
lui îşi exprimă uimirea: nu 
se aşteptau! Le plac foarte 
mult mărţişoarele şi felici-
tările. Sunt  vesele, colora-
te şi urările sunt foarte 
frumoase, spun ele! Dar 
mai ales sunt impresionate 
să realizeze că au fost con-
fecţionate special pentru 
ele de către copii! Unele 
dintre doamne îmi solicită 
să le mai las câteva în plus: 
o parte din colegele de 

mului este datoria noastră 
să ne oprim puțin din iu-
reşul cotidian pentru a răs-
pândi zâmbete, energie şi 
încredere celor din jur. 
Activitatea desfășurată de 
8 Martie mi-a adus bucu-
rie, știind că am dăruit 
energie şi am reușit să fa-
cem oamenii să se simtă 
mai bine.  
      Am fost profund im-
presionată de persoanele în 
vârstă din spital care, în 
ciuda stării lor de sănătate, 
ne-au oferit cele mai calde 
surâsuri şi ne-au dat de 
înțeles că altruismul este 
cheia unei lumi mai bune. 
La finalul acestei activități 
m-am simțit mai bine pri-
mind atâtea zâmbete și 
privind chipul plăcut sur-
prins al femeilor și sunt 

recunoscătoare pentru 
această activitate ce a adus 
puţin din primăvara de 
afară înăuntrul sufletelor 
acelor oameni. 
                                                                      
Alexandra Ioniţă, clasa a 
XI-a A, voluntar SNAC   
         
 O zi în care poţi 
face toate mămicile,  toate 
femeile  fericite, în aceste 
timpuri negre şi triste es-
te  8 Martie, cu siguranţă. 
Voluntariatul la care am 
participat în această zi, 
când am împărţit mărţişoa-
re făcute de copiii din lice-
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urcat toate scările şi am 
ajuns la etaj. În primul 
salon am început să îm-
părţim felicitări şi urări 
pentru o zi a femei cât mai 
luminoasă. Încă priveam 
insistent acel trifoi, până 
am ajuns în faţa unei 
doamne vârstnice. I-am 
oferit ultima felicitare pe 
care o aveam în mână, cea 
cu trifoiul şi apoi m-am 
uitat în ochii ei.  Acei ochi 
verzi, ca de smarald, aveau 
strălucirea trifoiului pe 
care l-am oferit. Tot ce 
dăruieşti din inimă, îţi co-
lorează viaţa cu cele mai 
frumoase întâmplări. A 
fost o experienţă minunată, 
având parte de zâmbete şi 
urări de bine.  Toţi tinerii 
trebuie încurajaţi să se im-
plice în astfel de acţiuni 
pentru că este o evadare de 
la rutina zilnică ce îţi um-
ple sufletul de căldură! 
 
Sabrina Stătescu, clasa  
a XI-a E, voluntar SNAC   
       
 Experienţa de pe 
8 Martie a fost una unică şi 
aş repeta-o de câte ori aş 
avea ocazia! Să citeşti 
zâmbetul pacientelor într-o 
zi specială dedicată lor, 
femeilor, m-a făcut să mă 
gândesc la ceva uimitor, ce 
ţine de eroi! De ce eroi? 
Pentru că aceste mame 
reprezintă eroul şi modelul 
în viaţă al copiilor/
copilului ei! Acest gest de 
a împărţi gânduri bune şi 
felicitări m-a impresionat! 
Am învăţat ceva din aceas-
tă "acţiune": poţi aduce 
zâmbetul pe buze dar şi în 
suflet printr-un gest micuţ, 
aproape nesimnificativ 

pentru mulţi dintre noi! 
 
Neagu Daniel, clasa a IX-a 
C, voluntar SNAC   
       
 Am fost profund 
impresionat de bucuria 
mămicilor din maternitate 
atunci când le-am împărțit 
mărțișoarele făcute de noi 
cu atâta drag. 
 
Helbet Dragoș Mihai, clasa 
a VI-a, voluntar SNAC   
       
 Copiii au purtat 
primăvara din sufletele lor 
pure între zidurile spitale-
lor pline de suferință, iar 
răsplata muncii depuse cu 
atâta drag în realizarea 
unor mărțișoare și felicitări 
minunate au fost zâmbetele 
şi bucuria din ochii acelor 
femei care puteau fi ca şi 
mamele sau bunicile lor.  
 

prof. Mihaela Neagu, vo-
luntar SNAC 

ul nostru la spitalele  din 
oraş, mi-a arătat că „poţi 
face cu un mărţişor o pri-
măvară” şi câte zâmbete 
poţi aduce pe chipul unor 
femei trecute prin viaţă şi 
care poate nu sunt în cea 
mai fericită perioadă din 
viaţa lor. Cât de mult poate 
un gest mic să schimbe 
totul şi cât de apreciat poa-
te să fie! Când am dăruit 
mărţişoare acelor femei, 
am simţit că pentru un mo-
ment am făcut pe cineva să 
se simtă mai bine. Chiar şi 
o fetiţă, care era cu mama 
ei, când a primit acel 
mic  lucru, s-a simţit foarte 
specială. Din această expe-
rienţă am învăţat câtă feri-
cire şi zâmbete poţi aduce 
doar cu un gest minor. Un 
lucru făcut cu dragoste, 
care este dăruit cu dragoste 
şi primeşte dragoste! 
 
Beatrice Joiţa, clasa a X-a 
E, voluntar SNAC    
         
 Primăvara este 
anotimpul în care natura 
devine însufleţită. Se spune 
că şi noi înflorim odată cu 
ea, având arzătoarea do-
rinţă pentru un nou început 
plin de prosperitate şi bu-
năvoinţă. Deşi soarele îşi 
cobora razele pe pământul 
rece şi vântul bătea cu pu-
tere, mergeam încet spre 
spital. O altă acţiune de 
voluntariat. Am făcut câte-
va poze şi apoi ne-am gru-
pat pentru a împărţi felici-
tări. Mă gândeam ce floare 
să îi cumpăr mamei mele, 
când am fost orbită de un 
trifoi sclipitor de pe una 
din felicitări. Am rămas cu 
privirea fixată până am 
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                 Căsuţa cu Po-
veşti - o activitate minuna-
tă de voluntariat SNAC, în 
care ne-am bucurat din tot 
sufletul de poveştile copi-
lăriei alături de drăguţii de 
clasa a V-a de la Şcoala 
gimnazială Iedera, clasa 
doamnei profesoare Adina 
Pătulea, sprijinită ca de 
obicei de doamna director 
Gabriela Soare. Activitatea 
a fost proiectată şi realizată 
de fetele mele minunate de 
clasa a XI-a, Alexandra 
Ioniţă, Andreea Stroe, Iulia 
Georgescu şi Patricia Fili-
poiu, al căror potenţial 
creativ şi didactic l-am 
remarcat odată cu lecţiile 

de tip studiu de caz. Am 
vizionat împreună cu cei 
mici secvenţe de film ani-
mat realizat după poveşti şi 
basme celebre, ne-am creat 

propriile personaje de po-
veste şi în final am jucat 
mici scenete în care po-
veştile se desfăşurau după 
cum şi-au dorit puştii de 
clasa a V-a. La final am 
mâncat bomboane şi ne-am 
îmbrăţisat toţi grămadă, ... 
ca-n poveşti! Ne-a plăcut 
mult tuturor! 
                                              
prof. Monica Zamfir, coor-
donator local SNAC 
 
              Pentru majoritatea 
dintre noi care a fost destul 
de norocoasă să aibă o 
copilarie “ca la carte”, pe-
rioada inocenţei rămâne 
imprimată în suflet ca atare 
tocmai datorită cărţilor. Şi 
prin asta vreau să se înţe-
leagă ”poveştilor”! Noi 
toţi ne-am petrecut cele 
mai frumoase clipe înco-
lăciţi ca nişte prunci la 
adăpostul îmbrăţişării îm-
bietoare a bunicii, ascul-
tând cum prinţul salvează 
domniţa la ananghie, iar 
lupul alb înfrânge lupul 
negru. Pură fantezie, dar 
una care impulsionează 
închegarea unei conştiinţe 
şi care stârneşte latura cre-
ativă a fiecărui copil în 
parte. Din motivul ăsta, cel 
putin în perspectiva mea, 
poveştile sunt o parte in-
dispensabilă a unei copilă-
rii fericite. Iar noi de as-
pectul acesta ne-am ocupat 
prin activitatea “Căsuţa cu 

Poveşti”. 
          Văzând mulţimea de 
copii, asezaţi şcolăreşte în 
bănci şi aşteptând cu ne-
răbdarea specifică vârstei 
să ne desfăşurăm cele pre-
gătite, mi-am dat seama că 
orice informaţie acumulată 
cu prilejul unei poveşti 
reprezintă un lucru fantas-
tic. Entuziasmul şi curiozi-
tatea pe care le-au afişat au 
fost lucrurile care ne-au 
alimentat cu bunăvoie şi ne
-au impulsionat să dăm tot 
ce avem mai bun pentru a 
face din experienţa asta 
trăită împreună una cu ade-
vărat memorabilă.  
             Astfel că i-am in-
vitat pe copilaşi în ”căsuţa 
noastră cu poveşti”, mărtu-
risindu-le bucuria noastră 
de a-i antrena într-un joc 
de rol şi de a deveni pe 
rând cititori, personaje şi 
autori. Am început prin a 
recunoaşte personajele, iar 
ceea ce a urmat ne-a sur-
prins şi mai mult, prichin-
deii prinzând mai mult 
curaj şi dând formă chiar 
noi unor personaje de po-
veste. Mai apoi, împărţiţi 
pe grupe restrânse, am dat 
frâu liber imaginaţiei şi am 
alăturat idei, în urma căro-
ra s-au contopit adevărate 
“dueluri literare” între per-
sonajele îndrăgite, desprin-
se din filmele de basm ale 
copilăriei. Creativitatea ne-
a îngăduit să aducem în 
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scenă adevaraţi exponenţi 
ai valorilor, fie ele pozitive 
ori negative, spre amuza-
mentul şi entuziasmul co-
piilor. Ce trebuie să amin-
tesc este că, aşa cum niciun 
motoraş nu funcţionează în 
lipsa combustibilului, tot 
astfel energia celor mici a 
fost alimentată adeseori de 
gustul fructat al caramele-
lor primite drept recom-
pense pentru interpretările 
lor de-a dreptul admirabile.  
           Să vezi lumea prin 
ochii unui copil, ori măcar 
să ai ocazia să vezi pere-
chile de ochişori bucurân-
du-se, îţi conferă o împlini-
re nemărginită, iar această 
lecţie mi-a fost “predată” 
încercând să “predau”, la 
rândul meu, însemnătatea 
unei poveşti.  
          Am citit recent aces-
te rânduri: “Ce ar trebui să 
imite o povestire? Un sem-
nal de alarmă? O chemare 
la arme? O picătură de 
morfină?”. Ar fi fost prea 
crunt să expun asta unor 
minţi fragede şi care nu au 
realizat încă necesitatea de 
a face faţă realităţii. Însă 
asta m-a inspirat, indiscu-
tabil, şi m-a determinat să 
exprim, cel putin prin ati-
tudine, că poveştile au o 
valenţă recreativă şi educa-
tivă de care ne putem cu 
greu lipsi. Şi asta constitu-
ie simplul motiv pentru 

care poveştile sunt neste-
matele cele mai de preţ 
încrustate în “coroana re-
gală” a copilariei. Noi nu 
am făcut decât să le şlefu-
im faţetele acestor neste-
mate şi să ne asigurăm că 
aduc puţină strălucire în 
vieţile acestor copii.  
          Misiune îndeplinită! 
Ne-am înapoiat din Căsuţa 
cu Poveşti cu abilitatea 
de a trăi viaţa cu iz de 
basm. Şi pentru asta îi 
mulţumesc copilariei!  
                                                                         
Andreea Stroe, voluntar 
SNAC 

vinsă de valoarea educaţio-
nală a unei astfel de experi-
enţe. Totul se rezumă la a 
aduce la urechile tinerilor 
informaţii despre lucrurile 
ce se învârt în jurul sexua-
lităţii şi de a-i determina să 
adopte un comportament 
responsabil. Barierele sunt 
doborâte şi, atât în pielea 
cursantului, cât şi a forma-
torului, te alături unei co-
munităţi tolerante şi dorni-
ce de a te sprijini în a avea 
grijă de tine însuţi.  

Am considerat 
mereu cursurile de educaţie 
pentru viaţa de familie din 
cadrul fundaţiei Tineri 
pentru Tineri o gură de 
aer proaspăt, ceva recon-
fortant care facilitează 
enorm discuţiile pe tema 
unor subiecte considerate 
tabu dintr-un exces de pu-
doare, dar fireşti şi, mai 
mult, vitale. Îmi trag întot-
deauna o satisfacţie aparte 
din a fi educator între egali 
şi sunt conştientă şi con-

Partea interactivă 
a cursurilor e asigurată de 
metodele variate de edu-
caţie nonformală. Ce am 
reuşit să facem marţi la 9 
A a fost exemplul ideal al 
felulul în care ar trebui să 
arate un asemenea curs: am 
închegat un grup, am aran-
jat o atmosferă deschisă 
care să îi încurajeze să se 
simtă confortabil şi am 
“livrat” informaţia aşa în-
cât, ajunsă la ei, să se tran-
sforme în cunoştinţe. Iar 
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avantajul nostru a fost ca 
eu şi colega mea să ne fi 
format deja ca echipă, să 
ne completăm prin tehnici-
le noastre de a le menţine 
atenţia captivată şi să ne 
sprijinim armonios, mai 
ales în situaţiile în care ne 
abatem de la plan şi sun-

tem dictate de creativitate. 
Astfel că a fost foarte dra-
guţ să dăm din nou formă 
pe hartie schiţelor noastre 
de lecţii, să îi energizăm  
cu ajutorul unor joculeţe 
interactive, să culegem 
râsete şi să ne simţim în 
totalitate firesc, despicând 

un subiect  ce, în mod nor-
mal, alimentează amuza-
mentul celor necunoscători 
de importanţa lui. Iar fap-
tul că le-am avut alături de 
noi şi pe surorile Olteanu, 
Cristina şi Loredana, două 
fetiţe dulci, receptive şi 
entuziasmate, ce au în spa-
te o poveste de viaţă lipsită 
de noroc, ne-a impulsionat 
să dăm 101% din forţele 
noastre în pregătirea şi 
susţinerea acestei activităţi. 
Am fost atât de încântate 
de cursul pe care lucrurile 
îl luau încât, rămânând fară 
aer în timpul prezentării 
metodelor contraceptive, 
mi-am dat seama că cei 30 
de inşi din clasa în care mă 
aflam stătuseră acolo, im-
plicaţi activ, solicitaţi men-
tal şi cu o curiozitate în 
permanenţă satisfacută, 
mai mult de 2 ore, fără 
măcar un geam deschis ori 
un alt element care ar fi 
putut reprezenta un impe-
diment sonor pentru noi. 
Abia atunci mi-am dat sea-
ma că sunt mult mai ataşa-
tă decât credeam de aceste 
activităţi “simpatico-
educative”, după cum îmi 
place să le numesc, şi că 
mi-a lipsit să iau parte la 
aşa ceva.  

Am făcut şi de 
această dată, sper, o treabă 
bună, şi am ajutat nişte 
oameni minunaţi să rămâ-
nă aşa cum sunt, nelezaţi 
de tentaţii iresponsabile. 
Maturităţii îi este atribuită 
în subconştient şi începe-
rea vieţii sexuale, iar noi 
nu vrem ca, cedând presiu-
nilor sociale, prietenii 
noştri să sufere de irespon-
sabilitate. Iar noi toţi ştim 
că rebeliunea specifică 
adolescenţei are cele mai 
cutezătoare metode de a se 
exterioriza. Pentru asta e 
cu atât mai plăcut să stăpâ-
neşti armele maturităţii în 
favoarea ta.  

Andreea Stroe, 
clasa a XI-a A, voluntar 
TpT şi SNAC 
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Speranţă. Citim, vedem, 
auzim, oricând şi de oriun-
de, lucruri urâte, fapte re-
probabile şi  poate că, une-
ori, nu vedem frumosul de 
lângă noi: bunătatea..., 
omenia..., implicarea..., 
dăruirea..., bucuria... 
Am găsit dăruirea în oame-
nii de lângă mine... care au 
sădit bucurie şi speranţă în 
sufletul unor copii... Să vă 
povestesc... 
În fiecare şcoală există 
elevi cu probleme familia-
le, copii care nu primesc 
dragostea ambilor pă-
rinţi..., copii care duc greul 
unui trai sărac, copii care 
îşi asumă sarcini şi respon-
sabilităţi prea grele pentru 
vârsta lor... 
Dar, iată că pentru ei există 
ochi care îi văd, există oa-
meni care îi aud, există 
profesori care întind o mâ-
nă. 
Elevele Olteanu Cristina şi 
Olteanu Loredana, două 
surori apropiate ca vârstă, 
de la o şcoala din oraş, 
cunosc greul, sărăcia, mun-
ca, grija tatălui şi lipsa 
mamei. Pentru ele, d-na 
profesoară Zamfir Monica, 
alături de care am stat cu 
drag, şi-a găsit timp şi su-
flet pentru a le implica în 
activităţi frumoase şi inte-
resante, le-a arătat preţuire 
şi interes, le-a făcut să sim-
tă că există omenie, viitor, 

speranţă.  
Elevele au devenit mai 
motivate, mai încrezătoare, 
mai decise să învingă gre-
ul, mai implicate în activi-
tatea şcolară. Să speram că 
e loc în lume pentru fiecare 
om!  
                                                                                    
                                                                           
prof. Cecilia Pană, psiho-
pedagog, voluntar SNAC 
 
         Să fii voluntar este 
poate una dintre cele mai 
frumoase activităţi pe care 
le poţi face. Să îţi dedici 
din timpul tău, atât cât 
poţi, chiar şi câteva ore pe 
săptămână, pentru cei din 
jurul tău. Să asculţi cu su-
fletul problemele celor care 
au nevoie de tine şi să în-
cerci să îi ajuţi.Pentru mine 
este ca o aventură din care 
mereu învăţ câte ceva. 
Cum să fiu atent la nevoile 
celorlalţi, cum să îi ascult 
cu adevărat şi să devenim 
prieteni. 
                  
Petruţ Dumitrescu, clasa a 
XII-a F, voluntar SNAC 

 

ori o deteşti, ori o iubeşti. 
De fiecare dată când pregă-
tea o astfel de acţiune, 
aproape că o urmăream cu 
invidie, deşi demersul ei 
presupunea un anume 
efort, de la concepere, tre-
când prin organizare şi 
până la realizarea propriu-
zisă a ceea ce-şi propusese.  

La început, am încer-
cat s-o “citesc”: oare chiar 
îi place ceea ce face sau 
urmăreşte altceva prin acti-
vităţile pe care le desfăşoa-

Sunt o fire generoasă, 
aş zice eu, şi întotdeauna 
mi-am dorit să particip la 
activităţi de voluntariat. 
Însă nu ştiam cum, unde 
sau ce anume ar trebui să 
fac. Este, cred, o problemă 
pe care o au mulţi dintre 
cei care au această dorinţă 
de a ajuta, dar nu ştiu să o 
materializeze. 

La noi în liceu, res-
ponsabilă cu activităţile 
extrașcolare este Monica 
Zamfir, o persoană pe care 

ră? Dupa ce am văzut cât 
timp petrece organizând 
activităţile şi mobilizând 
copiii, după ce am consta-
tat că se implică sincer şi 
aproape “fiziologic” în 
acţiunile derulate, nu am 
putut să ajung decât la o 
singură concluzie: “She 
cares!”. 

Ştiţi care a fost debu-
tul meu în “cariera” de 
voluntar? Veţi râde! Am 
cusut. Da, am ajutat-o pe 
Monica şi am cusut, alături 
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de ea şi o altă colegă, un 
omuleţ dintr-un proiect cu 
care liceul a participat la 
un concurs. A obţinut şi un 
premiu, nu ştiu exact, dar 

nu asta a contat; importan-
tă a fost pentru mine sen-
zaţia pe care am avut-o 
implicându-mă, iar de aco-
lo, lucrurile s-au înlănţuit 
natural. 

Mai întâi, am partici-
pat la o activitate de colec-
tare a hăinuţelor şi jucării-
lor la care fetele şi baieţii 
din liceu puteau renunţa, 
ştiind că alţi copii se vor 
bucura de ele. Hainele, 
jucăriile, dar şi alimentele 
pe care le-au strâns elevii 
liceului au ajuns la copiii 
care învaţă la şcoala din 
Iedera. Modul în care 
aceşti copii aşteptau să 
primească o sacoşă cu di-
verse alimente sau cu hăi-
nuţe pentru ei şi fraţii lor 
de acasă, privirile lor prin 
care rugau să fie ei următo-
rii strigaţi, bucuria afişată 
pe chipul lor când în sfârşit 
îşi primeau “cadoul”, toate 
aceste lucruri nu pot fi 
surprinse în cuvinte. Sunt 
de nedescris şi totuşi adu-
cătoare de o anumită izbă-
vire. Eu una aşa m-am 
simţit, răsplătită, deşi nu eu 
înmânam plasele. Copiii 
erau cei care ofereau, im-
presionaţi, la rândul lor, de 
cât de multă bucurie pot 

provoca nişte lucruri pe 
care ei le considera fireşti 
şi neînsemnate. Copiii ace-
ia râdeau când zăreau în 
plase dulciuri sau jucării. 
Nu îndrăzneau să scoată 
ceva, ci ştiau că îi aşteaptă 
părinţii să meargă acasă. 
Trebuie să remarc şi atitu-
dinea elevilor noştri: se 
apropiau de cei mici, le 
puneau timid întrebări, îi 
fotografiau şi îi mângâiau 
discret. E puţin, ştiu, dar, 
dacă în acele câteva minute 
cât s-au aflat în preajma 
acelor copii, elevii noştri 
au putut “vedea” dincolo 
de problemele 
“existenţiale” specifice 
vârstei: am/n-am i-phone, 
am/n-am tabletă, merg/nu 
merg în club, atunci întâl-
nirea a fost cu atât mai 
benefică, pentru că şi unii 
şi ceilalţi au primit ceva: 
pe de o parte lucruri (de 
care chiar aveau nevoie), 
de cealaltă parte – senti-
mente. Au avut şansa de a 
experimenta sentimente 
care altfel, nouă, oamenilor 
“civilizati”, ne sunt străine: 
ori nu avem în ce situaţie 
să le trăim, ori le evităm cu 
bună ştiinţă; de ce să sufe-
rim înduioşându-ne pentru 
alţii? 

În luna martie, femei-
le au fost beneficiarele 
acţiunii de voluntariat: 
elevii liceului, sub îndru-

marea Ilenei Ştefan, profe-
soara de educaţie plastică, 
au confecţionat mărţişoare 
pe care voluntarii le-au 
oferit doamnelor şi 
domnişoarelor din Spitalul 
Moreni, atât paciente, cât 
şi membre ale personalu-
lui. Gestul a fost cu atât 
mai special cu cât copiii 
erau cei care le lucraseră, 
unele mai stângace, altele 
minuţios lipite şi alcătuite, 
dar toate pornite din suflet 
şi dăruite din inimă. 

În mod voit, am lăsat 
la urmă activitatea la care 
am participat în luna de-
cembrie, alături de Monica 
Zamfir, Danina Ciontoş, 
Mihaela Dulea şi copiii: 
Alexandra, Andreea, Cos-
tin şi Petruţ. Beneficiară a 
fost o familie din Iedera 
care a primit “brăduţul” de 
Crăciun de la clasa dnei 
Zamfir, dar şi alte lucruri. 
Nu este nevoie de prea 
multe detalii, nici nu trebu-
ie, pentru că eu am plecat 
de acolo cu mult mai mul-
te. În suflet. Capul familiei 
este un barbat la vreo 50 de 
ani, simplu, de la ţară, dar 
cu bun simţ şi cu un 
“savoir vivre” acumulat 
prin suferinţe şi nevoi. 
Fără a fi nici pe de parte 
ipocrită, pot spune că i-am 
sorbit omului aceluia vor-
bele. Nu spunea nimic ge-
nial şi nu era un orator 
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educat, dar bunul simţ care 
răzbătea din fiecare frază a 
sa, simplitatea şi natura-
leţea cu care se exprima, 
decenţa şi demnitatea cu 
care ne-a întâmpinat şi pe 
care le-a păstrat pe parcur-
sul întâlnirii noastre m-au 
determinat să-l privesc 
altfel. Cu respect. Respect 
pe care alţi oameni cred, în 
mod eronat, că-l merită din 
cu totul alte motive. Atât 
voi spune despre această 
vizită, restul va rămâne în 
sufletul meu. 

Îmi închei mărturia 
despre activităţile de vo-
luntariat recunoscând că şi 
eu am beneficiat în urma 
acestor vizite şi întâlniri, 
pe plan spiritual şi afectiv, 
iar pentru asta le multu-
mesc copiilor implicaţi în 
proiecte, Monicăi Zamfir, 
dar şi celor care au avut 
plăcerea şi bucuria de ac-
cepta cadourile elevilor din 
Liceul Teoretic “I. L. Cara-
giale”.   

 
prof. Constanţa Dia-

conu, voluntar SNAC  
 

 În loc de concluzie: 
     Sunt oameni care, deși 
plini de bani, au un carac-
ter de nimic, şi oameni 
care, desi plini de proble-
me, au o bunatăte de ne-
preţuit! Acest lucru m-a 
impresionat cel mai mult la 
bărbatul care îşi îngrijea 
familia: cei şase copii, din-
tre care doi grav bolnavi, 
cărora el însuşi le făcea 
injecţiile vitale, un borde-
iaş şi un container de fier 
în care depozitau hainele 
şi… cărţi! Respect pentru 
acest om!       
           
Petruţ   Dumitrescu, clasa a 
XII-a F, voluntar SNAC 
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       După cum bine ne-am 
obișnuit, tradiția Leader-
ship Autentic s-a menținut 
și anul acesta în liceul nos-
tru. Cele două module s-au 
desfășurat în același mod 
plăcut și eficient, de-a lun-
gul a două weekenduri, 
mai exac : 21-22 februarie, 
respectiv 7-8 martie.  
         Cei 25 de partici-
panți, câştigători ai burse-
lor finanţate de PETROM, 
s-au arătat foarte entuzias-
mați, curioși, interesați și 
deschiși față de lucrurile 
noi, pe care aveau să le 
învețe alături de Adelina, 
fostă elevă a a liceului nos-
tru şi în prezent trainer în 
cadrul Fundației Leader-
ship Autentic. De-a lungul 
celor patru zile, elevii lice-
ului nostru au avut ocazia 
de a fi inițiați în tainele 
acestui interesant domeniu, 

învățând noțiuni legate de 
comunicare, lucru în echi-
pă, viziune, precum și fap-
tul că liderii nu se nasc, ci 
se formează, liderii nu dis-
cută despre oameni, ci des-
pre idei și dorințe, liderii 
văd în oameni talentele pe 
care aceștia nu le conștien-
tizează și îi ajută să le 
scoată la suprafață, iar lea-
dershipul are legătură mai 
puțin cu autoritatea, dar 
mai mult cu o stare de spi-
rit.  
        Andreea Răvoianu : 
Pentru mine, să asist din 
nou la curs, de data aceasta 
ca Ambasador al progra-
mului, a fost o adevarată 
plăcere! Ascultând-o pe 
Adelina și văzându-i pe 
colegii mei, am avut șansa 
să observ totul dintr-o altă 
perspectivă și în același 
timp, să conștientizez cât 

de mult m-am schimbat 
și am evoluat față de anul 
precedent. Am rememo-
rat cu drag experiența, 
am resimțit stări, emoții, 
dar bineînțeles, la un alt 
nivel, fapt ce m-a făcut 
mândra de decizia de a 
mă înscrie la acest minu-
nat training.  
Venită odată cu sosirea 
mea la liceu, experiența 
Leadership Autentic a 
reprezentat un prim pas 
spre acel drum, la care, 
fără să îmi dau seama, o 
parte din mine cred că a 
visat încă din totdeauna. 
Cursul m-a ajutat să mă 
descopăr mult mai bine, 
am scăpat de timiditate, 
acum fiind capabilă să 
vorbesc cu ușurință în 
fața unui public și chiar 
și în fața cercului mei de 
prieteni, am căpătat auto-
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control, mi-am aflat valori-
le, şi cel mai imporant, am 
cunoscut oameni care și-au 
pus profund amprenta în 
evoluția mea, oameni fru-
moși cărora nu pot decât să 
le fiu recunoscătoare.  
           Beatrice Joița : 
Experienţa Leadership 
Autentic reprezintă un pri-
lej de a te cunoaşte mai 
bine şi de a te dezvolta pe 
plan personal.  În calitate 
de Ambasador Leadership 
Autentic  pot spune că 
această experienţă a repre-
zentat şi încă reprezintă un 
lucru semnificativ în viaţa 
mea. De asemenea, la 
sfârşitul cursurilor benefi-
ciezi de un test JVIS care 
te ajută enorm să ştii care 
meserie ţi s-ar potrivi, ce  
te-ar descrie cel mai bine, 
ce-ţi place cel mai mult să 
faci, ce te simţi confortabil 
să faci ş.a. Am participat 
prima dată la aceste cursuri 
la începutul clasei a  XI-a. 
La început am fost timidă, 
suspicioasă, mă întrebam 
cum vor fi colegii, cum va 
fi atmosfera, dacă o să fie 
un program lejer. Şi a fost 
cu totul diferit: diferit faţă 
de programul de la școală 
(să stăm cuminţi în bănci, 
să nu mergem la toaletă 
fără să cerem voie), diferit 
faţă de atmosfera cu care 
eram obişnuiţi atunci când 
ni se „predă”. A fost ceva 
nou, inovator şi mi-a arătat 
că pot exista multe tipuri 
de preluare a cunoştinţelor 
prin exerciţii, discursuri, 
jocuri interactive, care dez-
voltă noi abilitaţi şi conexi-
uni.  Totodată, am învăţat 
faptul că un lider nu se 
naşte, ci se formează, ce 
înseamnă valorile, feed-
back-ul, cum să treci peste 
emoţii şi reţineri atunci 
când trebuie să susţii un 
speech, ce trebuie să faci 
ca să ai succes în orice 
domeniu profesional, când 
trebuie să fii un leader şi 
când trebuie să fii un follo-
wer, ce înseamnă să ai o 

viziune, înainte  de a fi un 
lider trebuie să-ţi cunoşti 
echipa şi mai ales pe tine şi 
multe altele, dar cel mai 
important lucru a fost fap-
tul că atunci când doreşti 
ceva de la oameni, tu tre-
buie să fii acel „ceva” mai 
întâi. Dacă ai şansa de a 

participa la astfel de 
cursuri, nu o pierde! 
         Andreea Ciocodei-
că :  Zilele de 21-22 febru-
arie și 7-8 martie, în care s-
a desfășurat o nouă ediție 
Leadership Autentic, au 
reprezentat o bună oportu-
nitate pentru 25 de tineri 
din municipiul Moreni de a 
dobândi și fixa cunoștințe 
specifice acestui domeniu. 
     În calitate de partici-
pant, pot spune că această 
experiență  a contribuit la 
dezvoltarea mea personală, 
oferindu-mi  posibilitatea 
atât de a îmi cunoaște și 
pune în valoare calitățile, 
cât și de a îmi îmbunătăți 
abilitățile de comunicare. 
    De-a lungul cursului, pot 
spune că am trăit cu mult 
entuziasm fiecare activitate 
și am tratat totul ca pe o 
provocare, provocare pe 
care aș mai accepta-o cu 
orice altă ocazie. Am inte-
racționat cu noi persoane și 
mi-am făcut prieteni, ală-
turi de care am reușit să 
trec prin toate stările: am 
râs, am fost serioși, curioși, 
ne-am emoționat, ne-am 
concentrat  și  am reușit ca, 
într-un final, să ne depășim 

limitele. 
     Am căpătat astfel multă 
încredere în sine, devenind 
capabilă de a susține un 
discurs în fața unui public 
deschis și de a gestiona cu 
eficacitate orice situaţie-
limită. Mai mult decât atât, 
am invățat să preiau iniția-

tiva și să îmi transmit idei-
le într-un mod clar și con-
cis și mi-am dezvoltat spi-
ritul de echipă. 
     Prin urmare, determina-
rea a fost ceea ce ne-a ca-
racterizat pe toți cei selec-
tați și fiecare dintre noi a 
dat dovadă de un grad ma-
xim de implicare. Pot spu-
ne că acest curs m-a format 
ca o persoană demnă de 
urmat, motiv pentru care 
voi rămane întotdeauna 
recunoscătoare programu-
lui Leadership Autentic.  
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 Marți, 31 martie 
2015, a avut loc o oră de 
dirigenție specială, realiza-
tă de clasele  a-IX-a A și a 
XII-a A, pornind de la ide-
ea unui schimb de cunoș-

tințe între generații, cei 
aflați în prag de absolvire 
împărtășind din experiența 
anilor de liceu celor dor-
nici să afle cât mai multe 
despre materiile școlare, 
programul de studiu zilnic 
pentru efectuarea temelor 
și pregătirea la un nivel 
ridicat la diferite materii 
școlare,  prietenii formate, 

activități desfășurate       
într-un mediu formal dar și 
în cel non-formal. Activită-
țile au fost desfășurate pe 
grupe de elevi, etapele 
lecției cuprinzând:  defini-
rea educației, asocie-
rea  anilor de liceu cu o 
imagine și explicarea aces-
teia, așteptările și speranțe-
le elevilor de clasa a IX-a, 
realizările celor de clasa a 
XII-a, concretizarea aștep-
tărilor în realizările elevilor 
(XII), importanța anilor de 
liceu în dezvoltarea perso-

nalității elevilor și în clădi-
rea viitorului dorit. Elevii 
clasei a IX-a au adresat o 
mulțime de întrebări cole-
gilor lor mai mari, totul 
într-o atmosferă caldă, 
emanând prietenie și spri-
jin reciproc. Imaginea cre-
ată a fost aceea a unei fa-
milii mari în care cei cu 
experiență le îndrumă pașii 
în viață celor aflați la înce-
put de drum .diriginți.   
D-na prof. Matei          
Mirandolina și d-l prof. 
Manu  Adrian  
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ZILELE FRANCOFONIEI 2015 

 Pentru a marca ,,Zilele 
Francofoniei 2015’, Insti-
tutul Francez Timișoara a 
organizat vineri, 6 martie 
2015, un concurs național 
care a permis elevilor de 
gimnaziu și liceu să-și ex-
ploateze cunoștințele de 
limba franceză , într-o for-
mă ludică. Ca în fiecare an, 
concursul «A LA UNE» și-
a propus să realizeze  «une
-prima pagină» a unui ziar 
în limba franceză. Aceas-
tă  idee a trezit interesul 
elevilor Liceului Teore-
tic ,I.L.Caragiale’’ Moreni, 
care au participat cu lucră-
rile lor. Prima grupă a fost 
formată din elevii: 

Despa Raluca, IXA 

Georgescu Dana, XA 

Marinescu Radu, IXA 

Necula Aura, XIF 

Îndrumător, prof. Florea 

Cristina 

A doua grupă a fost forma-
tă din elevii: 

Angelescu Andreea, XIIA 

Nanu Teodora, XIIA 

Săndulescu Andreea, XIIA 

Stroe Andreea, XIA 

Îndrumător, prof. Săndu-
elscu Cristina 
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”Les stratégies  
d’évaluation’’ 
 
Luni, 30  martie  2015, la 
Liceul Teore-
tic ,,I.L.Caragiale’’ Moreni 
s-a desfășurat întalnirea 
profesorilor de limba fran-
ceză din Centrul Metodic 
Moreni. Tema acesteia a 
fost ,, Les stratégies d’éva-
luation’’, reprezentând un 
subiect important în pregă-
tirea evaluărilor naționale 
de la clasa a–VI-a și a exa-
menului de bacalaureat.  
 Această activitate a fost 
organizată de profesorii de 
limba franceză ai liceu-
lui,  iar materialele prezen-
tate au fost următoarele:  
prof. Diaconu     Constanta 
“L’évaluation dans la lec-
ture de l’image’’, prof. 
Florea Cristina – ,,Les 
stratégies d’évaluation’’  
 

prof. Simion Alexandra – 
“Evaluation des compéten-
ces linguistiques du FLE’’, 
prof. Petrescu Raluca – 
Evaluer: définitions et 
différentes pratiques d’éva-
luation’’, 
prof. Săndulescu Cristina- 
,, Les stratégies d’évaluati-
on’’. 

prof. Săndulescu Cristina 
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LANSARE  DE CARTE 

  Marți, 7 aprilie, în 
cadrul Zilelor Liceului și a 
Săptămânii altfel va avea 
loc o lansare de carte. Edi-
tura Eikon, reprezentată de 
directorul său Valentin 
Ajder, vă invită la o discu-
ție despre seria de autor a 
profesorului liceului nostru 
Christian Crăciun. Vor fi 
în discuție cărțile: Intrări în 
labirint, Isografii și Ucro-
nia eminesciană, apărute 
în ultimul an la această 
editură. Vor participa foști 
elevi ai liceului și invitați 
surpriză. Primele două 
cărți sunt culegeri de eseuri 
despre probleme ale teoriei 
limbajului, situația culturii 
române și a literaturii con-
temporane, dar și alte teme 
mai „exotice”. Ultima re-
prezintă teza de doctorat a 
autorului, o perspectivă 
despre Timpul în opera 
eminesciană, văzut din 
punct de vedere al teoriilor 
imaginarului. Veți putea 
cunoaște astfel și activita-
tea uneia dintre cele mai 
dinamice edituri ale țării, 
cu o ofertă de carte de-a 
dreptul impresionantă prin 
varietate și calitate. 
 Întâlnirea are loc 
la CDI, la ora 11. Vă pro-
punem un dialog deschis, o 
altfel de școală într-adevăr 
și – bineînțeles – se vor 
acorda autografe. Vă aștep-
tăm!  
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Mi-am permis să 
împrumut acest titlu al unei 
cărți cutremurătoare, apar-
ținând unui nobelizat, pen-
tru a discuta o chestiune 
precisă care agită societa-
tea noastră. Aceea a orei de 
religie în școală. Chestiu-
nea e importantă în sine, 
sigur, dar are și meritul de 
a fi un  turnesol al întregii 
societăți și evident al învă-
țămîntului. O mulțime de 
inși supărați pe România 
au impus fără să vrea un 
statut special al acestei ore. 
Fără să-și dea seama că 
astfel îi fac involuntar o 
reverență. În fond, dacă 
părintele trebuie să facă o 
cerere pentru această oră, 
de ce să nu facă și pentru 
ore de literatură adevărată 
(nu surogatele indigeste și 
dăunătoare care se servesc 
azi sub numele aiuritor de 
„comunicare”), de istorie 
sau filozofie neșablonizate, 
de ce să nu impună el șco-
lii să se facă ore de chimie 
și biologie  la uman, de 

unde multe 
fete vor să 
urmeze un 
drum spre 
profilul sani-
tar…. De ce să 
impunem nu-
mai religiei 
acest regim al 
opțiunii, care 
ar trebui să fie 
regula genera-
lă? Sofismul 
grosolan al 
multor argu-
mentări ține de 
conținutul 
predării și de 
modul inadec-
vat în care 
mulți profesori 
de religie o 
fac. Dar cîți 
profesori de 
matematică, 
geografie ori 
biologie lipsiți 
complet de har 

nu există? Înseamnă, logic, 
să eliminăm materiile res-
pective? Sigur că aici, la 

religie, un profesor lipsit 
de har e parcă mai vizibil, 
mai pernicios. Dar de ce nu
-i vedem și pe cei (deloc 
puțini) care fac minuni de 
frumusețe? Un alt sofism 
grosolan cere înlocuirea 
orei de religie cu istoria 
religiilor. Păi, dacă religia 
este o prostie obscurantistă 
(cum cred alde Moise et 
comp), cum ar putea fi 
istoria religiilor (în cazul în 
care o predăm autentic și 
nu o transformăm în 
„ateism științific”) ceva 
nobil? Să nu uităm că pre-
darea religiei nu are o tra-
diție precum celelalte ma-
terii, pentru că s-a retezat 
odată cu instaurarea comu-
nismului. Sunt sigur că 
peste vreo două decenii 
aberațiile pe care ni le vin-
de azi presa incultă despre 
orele de religie vor fi mult 
mai puține. Apoi, ora de 
religie nu are cum să facă o 
figură aparte: într-un sis-
tem de învățămînt malfor-
mat, complet disfuncțional, 
în care scopul este constru-
irea de roboței acefali, cum 
să meargă perfect tocmai 
ora de religie? În fond, cei 
care o atacă de pe poziții 
apriorice, „progresiste", nu 
au numai grave carențe 
culturale, ci și un scop că-

ruia i se supune întreaga 
școală românească: dez-
umanizarea. Elementele 

omenescului sunt evacuate 
tocmai din științele umane: 
elevii sunt înecați în con-
cepte operaționale, itemi, 
scheme abstracte, teorii, 
din care omul ca ființă este 
eliminat, deci sunt elimina-
te încet, încet, cu grijă, 
sensibilitatea, emoția, cul-
tura generală, care nu sunt 
cuantificabile, deci foarte 
periculoase pentru o socie-
tate robotizată. Aici este 
miza, dl. Cernea și ai săi 
nu se tem în realitate de 
babele de la moaște, nu le 
pasă nici măcar 
(demagogic!) de arghirofi-
lia unor preoți, ei urăsc 
oamenii care cred în altce-
va decît în morcovul ave-
rii. Ei acuză o servitute la 
care ne-ar supune biserica 
pentru că sunt apostolii 
adevăratei înrobiri a minții: 
față de efemer. De aceea o 
materie care vorbește des-
pre Om (da, cu majusculă), 
despre bunătate, fericire, 
jertfă, iubire, generozitate, 
dar și trădare, frică, violen-
ță, viclenie, lăcomie, ipo-
crizie… o astfel de materie 
este foarte periculoasă. 
Dez-umanizarea școlii 
noastre înseamnă tocmai 
renunțarea la principiile 
Iluminismului pe care criti-
cii orei de religie îl invocă 

ESEU DESPRE ORBIRE  

„Primăvara este 

modul în care na-

tura ne spune: Să 

înceapă petrece-

rea!” (Robin       

Williams)  

„Parfum-culoare”  

„Buchet albastru marin” 
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aiurea. Iluminismul se con-
struise tocmai pe rolul fun-
damental al Culturii (da, cu 
majusculă) în formarea 
omului ca om. Or, tocmai 
principiile Iluminismului 
lipsesc azi din programele 
noastre școlare. Şi nu din 
cauză că elevii fac o oră de 
religie. Am văzut școli 
unde elevii (chiar și licee-
nii care, se știe, sunt din 
principiu recalcitranți) sunt 
entuziasmați tocmai de ora 
de religie, pur și simplu 
pentru că le oferă altceva și 
altfel  față de nivelarea 
generală, acolo unde sunt 

profesori demni de învesti-
tura lor. Şi care nu sunt 
mai puțini decât cei care 
spun tâmpenii, îi sperie pe 
copii sau mai știu eu ce 
fac, spre bucuria celor cu 
libertatea fără margini mo-
rale. Dimpotrivă. Tocmai 
aici e nodul chestiunii: ora 
de religie nu formează un 
om credincios (căile la care 
se ajunge la acesta fiind cu 
totul diferite), ci un om cu 
armătură morală. Adică un 
pericol fatal pentru cei care 
au nevoie de omul massifi-
cat, prizonierul rețelelor de 
socializare care însingurea-

ză, al televizorului sodă 
caustică pentru creier, iste-
riei dietetice și tuturor ce-
lorlalte mituri ale globali-
zării gîndirii. Ora de religie 
se adresează individualită-
ții profunde pentru a o 
scoate din indistincția mas-
sei. Nu am vorbit, cum se 
vede, nici de confesiuni, 
nici de „propagandă”, nici 
de modele. Suntem într-o 
eră în care orbii conduc iar 
cei care văd sunt obligați 
să tacă. L-am văzut invocat 
adesea în această polemică 
fără polemiști pe Voltaire, 
de către unii care evident 
nu l-au citit. Sau nu l-au 
înțeles. Acest argument de 
autoritate nu-și are sensul. 
Ora de religie este o miză 
mult mai mare decît una 
care i-ar privi exclusiv pe 
„popi”. Ea ține de identita-
tea noastră și de structura 
morală. Ce suntem fără 
ele? 
 
Prof. Dr. Crăciun Cristian  

ÎMPOTRIVA TIMPULUI  

– am scris un scurt text de 
impresii, pe acre îl repro-
duc mai departe pentru 
revista noastră. De ce? 
Pentru că mi se pare că 
avem multe de învățat de 
la acei oameni și entuzias-
mul lor organizatoric. Mi-
am permis să fac o parale-
lă între Moreni și Mizil – 
orașe asemănătoare socio-
economic, dar atât de dife-
rite cultural. Moreniul este 
un oraș mort culturaliceș-
te, și asta are repercusiuni 
negative în toate planurile 
vieții sociale. Vă ofer o 
alternativă, un exemplu de 
urmat… 
 
ÎMPOTRIVA TIMPULUI 
   E o ciu-

La sfârșit de ianu-
arie, de vreo 8 ani, are loc 
la Mizil, (oraș mai mic 
decât Moreniul și la fel de 
sărăcit de tranziție) un 
festival de poezie și epigra-
mă – Romeo și Julieta la 
Mizil, după comedia lui 
George Ranetti) de am-
ploare națională, cu parti-
ciparea unor personalități 
marcante ale culturii noas-
tre. Anul acesta, de exem-
plu, momentul de vârf a 
fost asigurat de acad. So-
lomon MARCUS și de cri-
ticii literari Dan C. MIHĂ-
ILESCU și Daniel Cristea 
ENACHE. La solicitarea 
organizatorilor – totul se 
petrece în jurul Liceului 
Teoretic Grigore Tocilescu 

dățenie ceea ce se întâmplă 
an de an, în buza iernii, la 
Mizil. Oamenii (din ce în 
ce mai mulți, în sală mereu 
trebuie aduse scaune în 
plus) biruie timpul, mai 
mereu viscolit, și timpurile 
pentru a se bucura împreu-
nă (un fel de pleonasm 
existențial acesta: nu există 
bucurie decât împreună!). 
E un act de 
„dizidență” majoră 
față de contextul 
mizofil. Epigrame, 
poezie, spiciuri pe 
subiecte culturale, 
prezențe culturale 
venerabile, atașante, 
cărți și reviste, mă 
gândesc la toate 
acestea ca la un mod 

„Nu avem dreptul de 

a consuma fericire 

fără a o produ-

ce.” (George        

Bernard Shaw)  

„
E

va
d

a
rea

”
 

„Spre bine” 
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mai subtil de a combate 
subdezvoltarea. Zona nu 

este deloc fericită econo-
mic. Eufemistic spus. Pro-
fesez eu însumi într-un 
astfel de mediu inert și 
tocmai de aceea mă încântă 
ceea ce se întâmplă la Mi-
zil, salvarea prin cultură. 
Pare o utopie de intelectual 
palid, dar sunt convins că, 
pe termen lung, victoria va 
fi de partea mizilenilor ca 
entitate. Faptul că se acțio-
nează sinergic și energic, 
de la administrația urbei la 
fețele bisericești, de la pro-
fesori la elevi, de la organi-
zații civice la entuziasmele 

individuale, de la tineri la 
nonagenari este în sine o 
victorie. Evenimentul are 
deja rezonanță națională 
(includ aici și Chișinăul) și 
ar trebui luat ca studiu de 
caz, ca exemplu. Este încă 
o dovadă a mărturiei ano-
nime că omul sfințește 
locul. Nu pot decât să le 
doresc organizatorilor 
energie, perseverență, ima-
ginație! Până la urmă vor/
vom învinge! 
 
     Cu admirație, 
Christian Crăciun 

ÎMPOTRIVA TIMPULUI  

SCURTĂ ISTORIE A POSTMODERNISMULUI ROMÂNESC 

Cercul literar de la Sibiu, 
de poeţii revistei Albatros 
şi mai apoi de Şcoala de la 
Târgovişte. Această con-
tinuitate după război a 
vieţii literare “interblice” 
nu mai înseamnă neapărat 
şi dominaţia modernismu-
lui. În primii ani ai deceni-
ului 5 “eclozează în poezia 
şi proza românească câteva 
grupuscule literare 
(Cenaclul literar de la 
Sibiu, grupul din jurul re-
vistei Albatros şi cel ce 
avea să fie cunoscut mai 
târziu sub numele de Şcoa-
la de la Târgovişte) ce 
aveau să aibă o soartă co-

Dacă până în anii 
’60 ai secolului trecut o 
generaţie literară ocupa de 
regulă un spaţiu amplu în 
cronologia istoriei literare, 
de la generaţia ’60 încoace 
literatura română se frag-
mentează uşor în decenii, 
încercând pe de o parte să 
schimbe inerţiile estetice 
impuse de regimul politic 
nepermisiv, pe de altă parte 
însă reuşind să sincronize-
ze încă o dată literatura 
română cu spiritul mentali-
tăţii europene. România a 
avut din totdeauna dorinţa 
sincronizării; am adoptat 
forme chiar înaintea fondu-
lui (Titu Maiorescu), 
apariţia simbolismului în 
Europa i-a stârnit lui Ma-
cedonski dorinţa de a-l 
aduce în ţară aproape si-
multan cu apariţia lui, iar 
modernismul promovat de 
tolerantul Eugen Lovines-
cu produce valori româ-
neşti alăturabile numelor 
sonore ale literaturii euro-
pene. Am avut sincron 
modernism, avangardism 
şi suprarealism, iar în peri-
oada războiului şi încă trei 
ani de până la instalarea 
comunismului vorbim de 

mună: după câţiva ani de 
efervescenţă, destinul lor 
avea să fie tranşat de răs-
turnările politice ale dece-
niului”. Mircea Cărtărescu 
afirma că această 
“generaţie pierdută”, silită 
să redebuteze în deceniul 
7, ar fi trebuit să fie gene-
raţia de ruptură cu moder-
nismul şi de construcţie 
conştientă a unei poetici 
postmoderne: ”Prima ră-
bufnire a postmodernismu-
lui românesc fusese de fapt 
înăbuşită în faşă.” 

 
Aşa încât, în soci-

etatea românească, abia 

„Ceea ce nu trăim la 

timp nu mai trăim 

niciodată.”  

(Octavian Paler)  

„Lipstick” 

„Anima”  
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rează total intenţia estetică. 
Modernismului interbelic i 
se refuză acum în mod 
artificial agonia sfârşitului; 
ceea ce a înseamnat de fapt 
pe de o parte strivirea vio-
lentă a viitorului curent 
literar, nenăscut încă, pe de 
altă parte facila reîntoarce-
re ulterioară către nefinali-
zatul curent literar. 

”Obsedantul dece-
niu”, cum îl numea Marin 
Preda, a însemnat distruge-
rea tradiţiei modernităţii 
româneşti şi înlocuirea ei 
cu o artificială, ridicolă 
“artă pentru mase”. Eugen 
Negrici “şterge” totalmente 
din literatura română 
această perioadă. Contami-
narea cu ideologie politică 
ratează practic poezia şi 
proza acestei epoci. 

Între 1962 şi 1971 
(ba chiar 1977) lumea lite-
rară “răsuflă” puţin într-o 
perioadă de relativă (şi 
artificială!) deschidere 
către valorile civilizaţiei 
occidentale. Deşi atunci 
părea mult, această aparen-
tă libertate, înţeleasă în 
sensul începutului dezinto-
xicării de politic, a însem-
nat extrem de puţin: în anii 
’60-’70, în restul lumii 
ţările se reorientau, îşi tran-
sformau mentalitatea, iar 
modernitatea devenea pos-
tmoderitate. În schimb la 
noi lumea literară (şi nu 
numai!) se cufunda în cap-

prin anii ’70 au început să 
pătrundă aspecte punctua-
le, disparate ale condiţiei 
postmoderne europene. 
Aceste “adieri” din spaţiul 
european au creat în rândul 
generaţiei tinere o nouă 
mentalitate, ostilă totalita-
rismului şi prooccidentală. 
Faptul că în anii ’60 ne-a 
fost de-a dreptul imposibil 
să evoluăm a însemnat 
pentru cultura română pe 
de o parte “o reînnodare cu 
marea cultură românească” 
a perioadei moderne, pe de 
altă parte “un retard cultu-
ral de 30 de ani faţă de 
experienţele artistice din 
Occident”. Generaţiei ’60 
îi revine aşadar misiunea 
de a reînnoda cu valorile 
antecesorilor într-o perioa-
dă de tranziţie, cu mari 
ocultări ale estetismului şi 
cu diferite recuperări ale 
modernităţii interbelice. 

 
Aşezând cronolo-

gic literatura română din 
perioada comunismului, se 
delimitează uşor câteva 
repere importante, chiar 
decisive unele dintre ele 
pentru uneori involuţia, 
alteori contorsionarea şi 
doar în puţine momente 
evoluţia fenomenului lite-
rar românesc. 

Până în anii ’60 se 
vorbeşte adesea despre o 
perioadă contorsionatǎ, în 
care literaturii i se cenzu-

cana unei false libertăţi, a 
unei false modernităţi. În-
săşi “relativa deschidere” a 
acestei perioade s-a dove-
dit a fi o capcană: a obligat 
literatura se se întoarcă la 
modernitate, să involueze! 
Aparenţa “deschiderii” 
ascundea miezul unei 
“închideri” reale  într-un 
trecut literar deja consumat 
ca potenţial, dar şi ca men-
talitate: o “reînnodare” de 
rău augur cu “tradiţia” artei 
româneşti. 

Generaţia ’60 
debutează cu o literatură 
dominată covârşitor de 
modele moderniste interbe-
lice. Şi ceea ce e mai grav 
e că nici un concept nou de 
teorie artistică nu se impu-
ne în această perioadă. 

După anii ’70, 
mersul “de rac” al literatu-
rii îşi reconsideră traseul; 
cei mai importanţi repre-
zentanţi ai modernismului 
postbelic, Nichita Stănes-
cu, Marin Sorescu, 
“părăsesc corabia” eşuată a 
acestui curent pedant şi se 
angajează în experienţe 
nemoderniste. Ceea ce 
astăzi critica literară nu-
meşte neomodernismn a 
fost de fapt o încercare, pe 
deplin reuşită de anti-, de 
ne-modernism. În poezie 
se deschid foarte rapid şi 
într-un mod cu totul inedit 
porţile către precursorii 
postmodernismului 
(Leonid Dimov, Florin 

„Zâmbetul este ferici-

rea care se află chiar 

sub nasul tău.” (Tom 

Wilson)  

„Adiere” 

„Jameia” 

„Oamenii mari nu 

pricep niciodată ni-

mic și este obositor 

pentru copii să le dea 

explicații.” (Antoine 

de Saint-Exupéri)  
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SCURTĂ ISTORIE A POSTMODERNISMULUI ROMÂNESC 

decenului şapte a fost rea-
bilitarea realismului. Se 
poate spune chiar cǎ obse-
sia acestor scriitori a fost 
mai totdeauna realitatea. 
Intenţia scriitorilor este 
acum aceea de a face din 
romanele lor “documente” 
istorice “veridice”; roma-
nele lor vor sǎ spunǎ 
adevǎrul, iar publicul le va 
aprecia cu atât mai mult 
pentru acest soi de curaj. 
Dacǎ romanele precedente 
despre colectivizare, viaţa 
în uzine şi alte subiecte 
impuse erau false, schema-
tice, aservite complet idoe-
logiei comuniste, cele din 
anii ’70, descriind aceleaşi 
realitǎţi, din aceeaşi epocǎ, 
par totuşi publicului mult 
mai demne de încredere. 
Documentaţia lor, eseistica 
uneori superioarǎ, stilul 
seducǎtor, jocul de-a 
adevǎrul bine camuflat în 
firul poveştii pe care numai 
cititorul trebuia sǎ-l desco-
pere, nu şi cenzura, le-au 
asigurat nu numai popula-
ritatea, dar mai ales credi-
bilitatea. În acea lume fun-
damental neliberǎ se apre-
cia fiecare grad de emanci-
pare, raportat însǎ nu la 
libertatea adevǎratǎ (pe 
care, de altfel, nici nu o 
cunoşteam!), ci la o prece-
dentǎ stare de şi mai mare 
supunere. Jumǎtǎţile sau 
sferturile de adevǎruri pot 
apǎrea drept adevǎruri ab-
solute în comparaţie cu 
minciunile anterioare. Aşa 
se face cǎ tocmai ceea ce le
-a adus acestor romane 
gloria absolutǎ le vǎ deşte 
astǎzi friabilitatea. 

Anii ’80 n-ar fi 
putut însemna o schimbare 
radicalǎ faţǎ de precedenta 
generaţie agreatǎ de critica 
literarǎ şi de publicul for-
mat exclusiv în spiritul 
valorilor modernismului 
dacǎ n-ar fi existat fenome-
nul underground al Şcolii 
de la Târgovişte. În para-

Mugur, Mircea Ivănescu, 
ş.a. – “toţi poeţi evoluaţi în 
rǎspǎr cu tonul general al 
liricii, de la care generaţia 
’80 a învǎţat mult: noaţia 
cotidianului în registru 
prozaic şi bufon, histrionis-
mul, patosul sarcastic, beli-
geranţa ludicǎ şi arlechini-
ada”, Radu Ţeposu grupân-
du-i sub titlul “Rǎdǎcini” şi 
recunoscând în poetica lor 
“puntea de trecere între 
semnele de emancipare, 
aproape neverosimilǎ, ale 
liricii dinainte şi trǎsǎturile 
postmoderniste, organizate 
într-o poeticǎ omogenǎ, 
coerentǎ.” 

În ceea ce priveşte 
proza anilor ‘70, aceasta 
rămâne încă dominată de 
romanul politic, romanul 
“obsedantului deceniu”. Şi 
pentru cǎ proza româ-
neascǎ de dupǎ rǎzboi s-a 
decantat greu, cu încercǎri 
dureroase de sustragere de 
la realismul canonic şi în-
gust, cea dintâi datorie ce 
le-a revenit prozatorilor 

lel cu generaţia de supra-
faţǎ şi de notorietate, recu-
noscutǎ oficial şi canoni-
zatǎ deja în literatura ro-
mânǎ, câţiva scriitori – 
Radu Petrescu, Mircea 
Horia Simionescu, Tudor 
Ţopa, Costache Olǎreanu, 
Dumitru Ţepeneag - iluştri 
anonimi pe atunci şi fǎrǎ 
pretenţia de a capta gloria 
vremii, schimbǎ total mo-
dul de înţelegere şi creare a 
scriiturii. Textul literar 
devine deopotrivǎ tran-
scendenţǎ şi imanenţǎ, 
producere de sens şi auto-
reflectare, lumea însǎşi 
înseamnǎ un text infinit şi 
orgolios iar realismul este, 
prin urmare, o iluzie cultu-
ralǎ în care se închid şi 
transcendenţa viziunii şi 
imanenţa scriiturii. Între 
proza generaţiei ’80 şi cea 
a predecesorilor nu este, 
aşadar, o rupturǎ flagrantǎ, 
ci o continuitate finǎ. Vor-
bim, evident de aceştia din 
urmǎ predecesori. Însǎ, 
deşi structuri tipic postmo-
derne la nivelul viziunii şi 
tehnicii artistice au existat 
în literature românǎ, intui-
tive sau implicit, cu ceva 
timp înainte, abia de la 
jumǎtatea anilor ’80 putem 
vorbi de o asumare conşti-
entǎ a fenomenului pos-
tmodern de cǎtre criticǎ şi 
de cǎtre scriitorii înşişi. 

Ne aflǎm acum în 
ultima perioadǎ a dictaturii 
comuniste, în care situaţia 
lumii româneşti se deterio-
reazǎ exponenţial, la toate 
nivelurile şi în toate com-
partimentele sale. Se simte 
acut “şurubul” care se 
strange dureros peste oa-
menii de rând – împrumu-
turi externe care trebuie 
rambursate, înfometare, 
frig, natalitate forţatǎ…- , 
dar şi peste oamenii de 
culturǎ, sensibili la subdez-
volatrea informaţionalǎ şi 
tehnologicǎ, înlocuirea 
culturii reale cu mon-

„Generozitatea nu se 

măsoară în bunuri, ci 

în fapte.” (Ioan Gyuri 

Pascu)  

„
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nu i-a împiedicat nici pe 
departe pe congenerii for-
maţi deja în marile cena-
cluri (Junimea, Cenaclul de 
luni…) sǎ evolueze, chiar 
sǎ colaboreze ca generaţie. 
Ba mai mult, chiar cena-
clurile literare devin în sine 
în aceastǎ perioadǎ forme 
de manifestare undergro-
und, cu avantajele, dar şi 
dezavantajele de rigoare.  
 

Între 1979 şi 1985 
are loc un val de debuturi, 
mai întâi în poezie şi apoi 
în prozǎ,  urmate de alte 
cǎrţi ale debutanţilor, val 
care consacrǎ rapid atât o 
manierǎ nouǎ de a face 

struoase “manifestǎri cul-
turale de masǎ” (“Cântarea 
României”), transformarea 
mijloacelor de comunicare 
– televizorul, radioul – în 
instrumente de propa-
gandǎ, cenzura imprevizi-
bilǎ şi semidoctǎ, închide-
rea totalǎ şi controlatǎ faţǎ 
de occident. 

Dar cu toate aces-
tea, chiar pânǎ în ultimul 
an al dictaturii ceauşiste au 
continuat sǎ aparǎ cǎrţi şi 
alte opere artistice nu doar 
de o valoare esteticǎ com-
parabilǎ cu cele din deceni-
ile precedente, dar unele 
dintre ele chiar mai libere 
şi mai pure moral. Lumea 
culturalǎ a gǎsit refugii, 
uneori subterfugii pentru a 
supravieţui. Izolarea în 
provincie şi anonimatul 
îndelung al Şcolii de la 
Târgovişte a adus scr iito-
rilor acestui grup ignorarea 
aproape totalǎ din partea 
structurilor politice, şi 
deci, o totalǎ (aş spune) 
libertate de creaţie. Acelaşi 
orizont aparent închis li se 
oferǎ şi celor din generaţia 
’80, cǎrora, proaspǎt absol-
venţi ai facultǎţilor de filo-
logie sau filosofie din cen-
trele universitare din Bucu-
reşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, 
li se refuzǎ posturile în 
marile oraşe şi sunt reparti-
zaţi la ţarǎ (ca un soi de 
pedeapsǎ, de exil, de în-
depǎrtare!). Aceasta însǎ 

literaturǎ, cât şi un numǎr 
impresionant de nume ce 
proveneau din aceste cena-
cluri literare. Se cuvine sǎ 
amintim deopotrivǎ şi acti-
vitatea revistei literare Ca-
iete critice, care dedica un 
numǎr – 1-2/1986 – con-
ceptualizǎrii postmodernis-
mului. Alǎturi de traduceri 
din textele unor reputaţi 
strǎini, de comunicǎri la pe 
atunci recentul Congres de 
la Paris al Asociaţiei de 
Literaturǎ Comparatǎ, erau 
publicate peste 20 de ese-
uri de autori români şi con-
vorbiri cu poeţi importanţi 
de la noi. Autorii, deopo-
trivǎ personalitǎţi de neîn-
doielnicǎ autoritate şi teo-
reticieni tineri, desenau un 
orizont larg al fenomenu-
lui, analizându-i aspectele 
din diferite zone culturale: 
literaturǎ, arhitecturǎ, mu-
zicǎ, arte vizuale. Urmǎnd 
acest exemplu, mai toate 
revistele literare româneşti 
au preluat dezbaterea. De 
asemenea, cursuri şi semi-
narii despre postmoder-
nism au fost ţinute la multe 
facultǎţi filologice din dife-
rite centre universitare din 
ţarǎ. Publicarea unor tradu-
ceri de cǎrţi fundamentale 
(Lyotard, Vattimo, Matei 
Cǎlinescu, Toma Pavel, V. 

„Este foarte simplu să 

fii fericit, dar este foar-

te greu să rămâi la sim-

plu.” (Rabindranath 

Tagore)  

„What goes around comes around”  

„Mirrors” 
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ramificare a liniilor narati-
ve, folosirea persoanei a 
doua narative. Cel de al 
doilea grup format la Ce-
naclul de luni a fuzionat 
rapid la începutul anilor 
’80 cu “textualiştii”, optze-
cismul devenind astfel un 
fenomen compact, semnifi-
cativ, dominator, în ciuda 
“texturii” de mixtum com-
positum. Trei volume co-
lective astǎzi celebre au 
definit la vremea lor 
“culoarea “ specificǎ a 
literaturii optzeciste: Aer 
cu diamante, Cinci  şi De-
sant ‘83, la care putem 
adǎuga antologia poeţilor 
germani din România, 
Vânt potrivit pânǎ la tare.  

Aşadar literatura 
acestei perioade nu se re-
zumǎ doar la poezie. Şi în 
prozǎ se pot distinge douǎ 
direcţii: (hiper)realismul şi 
(meta)textualitatea. La 
primul pol se aflǎ 
“realiştii” grupului optze-
cist: Sorin Preda, Cristian 
Teodorescu, Constantin 
Stan, Alexandru Vlad. La-
tura textualistǎ o reprezintǎ 
nume precum Gheorghe 
Crǎciun, Gheorghe Iova, 
Gheorghe Ene, Emil Par-
schivoiu, ş.a. Acestora li se 
adaugǎ la un moment dat 
“noii ficţionari”, George 
Cuşnarencu, Ioan Groşan, 
Hanibal Stǎnciulescu, Ioan 
Mihai Cochinescu sau Şte-

Nemoianu) şi a unor studii 
critice autohtone pe margi-
nea conceptului au alimen-
tat discuţia, transformând-
o în cea mai pasionatǎ dez-
batere culturalǎ a ultimelor 

decenii. Pentru mulţi inte-
lectuali români, acesta a 
fost un prim contact rele-
vant cu problemele pos-
tmodernismului, cunoscute 
pânǎ atunci, în general, 
doar întâmplǎtor şi frag-
mentar. 

În ceea ce priveşte 
poezia, ies în evidenţǎ 
acum foarte rapid douǎ 
grupuri literare principale, 
apǎrute succesiv: aşa-
numitul “grup textualist”, 
desprins din cenaclul Juni-
mea şi formând la înce-
putul anilor ’70 grupul 
underground Noii (Ioan 
Flora, Mircea Nedelciu, 
Gheorghe Iova, Gheorghe 
Crǎciun şi Gheorghe Ene) 
şi grupul lunedist, diferit 
de primul prin abordarea 
“(micro)realistǎ şi biogra-
fistǎ” a scriiturii. Primilor 
li s-a reproşat rapid influ-
enţa tardo-modernistǎ, 
orientarea cǎtre structura-
lism şi telquelism şi influ-
enţele directe ale “noului 
roman” – rafinament nara-
tiv înclinat spre fragmenta-
re, descripţie prelungitǎ, 

fan Agopian, prozatori 
imaginativi, apropiaţi de 
metafiction, care vor face 
uşor trecerea înspre gene-
ratia anilor ’90.  

Dupǎ neaşteptata 
(deşi de mult dorita) 
schimbare a României de 
dupǎ 1989, cultura românǎ 
în general şi cu atât mai 
mult literatura a nǎdǎjduit 
revelarea unor adevǎruri 
cruciale, dar şi relevarea 
unor opere “de sertar”, pe 
care lumea culturalǎ româ-
neascǎ trebuia sǎ le fi scris 
în ilegalitate, aşteptând 
tocmai un astfel de prilej 
spectaculos pentru a le 
scoate la ivealǎ. Dar ambe-
le aşteptǎri s-au dovedit 
iluzorii; nici mari adevǎruri 
de revelat nu mai existau, 
tocmai pentru cǎ ele rǎsu-
flaserǎ chiar din vremea 
comunismului sub diverse 
forme – bancuri, zvonuri, 
şuşoteli, ştiri gen “Europa 
Liberǎ”, etc. -, dar nici 
literaturǎ “de sertar” nu 
exista, de vreme ce în pri-
mii ani de dupǎ revoluţie s-
a aşteptat în zadar publica-
rea marilor romane. Foarte 
rapid a devenit însǎ limpe-
de cǎ literatura de dupǎ 
comunism trecea printr-o 
perioadǎ de devalorizare şi 
disoluţie. Scriitorul şi criti-
cul, altǎdatǎ vedete ale 
lumii literare, au fost dintr-
o datǎ marginalizati, mini-

„Mama e acea per-

soană care poate 

lua locul oricui, dar 

nu poate fi înlocui-

tă cu ni-

meni.” (Gespard 

Mermillod)  

  

„Senzualitate” 

„City” 
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mai uşor prelucrabile me-
diatic. Criteriile de valori-
zare au suferit deopotrivǎ 
mutaţii, contaminǎndu-se 
de etic, economic etc. Cu 
siguranţǎ cǎ cel mai mult 
au acum de suferit scriitorii 
români şi odatǎ cu ei litera-
tura românǎ postdecem-
bristǎ. Tinerii scriitori ai 
ultimului deceniu au fost 
grupaţi sub denumirea ge-
nericǎ de “nouǎzecişti”, 
fǎrǎ sǎ o poatǎ justifica 
însǎ în mod neapǎrat ca pe 
un termen ce desemneazǎ o 
generaţie compactǎ, ase-
meni optzeciştilor. 

Dacǎ optzeciştii s-
au bucurat de notorietatea 
numelor lor în ciuda vre-
murilor opresive şi 
“închise”, scriitorii de dupǎ 
’89 s-au luptat cu 
“monştri” mult mai mari 
precum anonimatul, dezin-
teresul publicului şi chiar 
al criticii şi în genere al 
lumii literare româneşti. 
Dintre micile cercuri, în 
general concurente între 
ele şi concurente mai de-
parte cu optzeciştii – de 
care se diferenţiazǎ mai 
curând gradual, decât în 
ceea ce priveşte poetica -, 
foarte puţine au devenit 
mai larg cunoscute prin 

malizaţi prin asaltarea me-
diaticǎ a opiniei publice de 
cǎtre alte categorii intelec-
tuale, pânǎ atunci practic 
inexistente: politicieni, 
ziarişti, analişti politici, 
oameni de televiziune, 
figuri noi, devenite acum 
mult mai interesante decât 
precedenţii. Editurile au 
început dintr-o datǎ sǎ pu-
blice mult şi divers, dar 
foarte puţin din domeniul 
literaturii, mai ales al lite-
raturii române. Valuri de 
Triviallieratur – romane 
poliţiste, erotice, thrillers, 
scrieri de ocultism şi magie 
etc.-, scrieri din domeniul 
ştiinţelor umaniste – poli-
tologie, sociologie, filoso-
fie etc.-, opere non-fiction, 
precum jurnalele, memorii-
le personalitǎtilor politice, 
sau în cel mai bun caz lite-
ratura autorilor strǎini de 
mare reputaţie au umplut 
rapid rafturile librǎriilor 
postcomuniste. În felul 
acesta, literatura originalǎ 
româneascǎ s-a vǎzut arun-
catǎ pe o plajǎ extrem de 
îngustǎ, la concurenţǎ de-
vastatoare cu competitori 
mult mai puternici în con-
diţiile pieţei libere. Astfel, 
scriitorii au trebuit rapid sǎ 
se reorienteze cǎtre noile 
domenii de interes (a se 
citi supravieţuire!): politica 
si media. Chiar şi revistele 
literare au cǎzut în desue-
tudine, din cauza imposibi-
litǎţii de a se susţine mate-
rial în condiţiile dezinte-
resǎrii de literaturǎ chiar şi 
a publicului tradiţional, 
care s-a îndreptat cǎtre 
mult mai dinamica televi-
ziune. Şi nu în ultimul rând 
gustul pieţei a fost acaparat 
într-o proporţie covârşitoa-
re de televiziunea prin ca-
blu şi Internet.  

Aşadar, postmo-
dernizarea lumii româneşti 
prin liberalizarea social-
politicǎ a dus la dizolvarea 
masivǎ a surselor de presti-
giu şi a valorilor simbolice 
tradiţionale, în favoarea 
altora, mai “populare” şi 

intermediul unor reviste 
sau al unor volume colecti-
ve.Vorbim, de exemplu, de 
grupul “braşovean”, definit 
prin volumul colectiv Pau-
zǎ de respiraţie, de grupul 
din jurul revistei bucu-
reştene ArtPanorama, sin-
gurul care se declarǎ apǎsat 
“nouǎzecist”, sau de cel 
care a editat volumul cu 
şase autori Tablou de fami-
lie. Alte grupuri, precum 
cel din volumul colectiv 
Ficţiuni, sau cel din 
Marfǎ par a se fi 
destrǎmat. Şi nu în ultimul 
rând ar trebui sǎ amintim 
aici şi pe poeţii din Repu-
blica Moldova, grupaţi în 
jurul revistei Contrafort, 
generaţie perfect sincronǎ 
ca atitudine literarǎ cu cea 
din România.  

Astfel, şi proza 
anilor ’90 are, de fapt, o 
puternicǎ înclinaţie cǎtre 
un gen de ficţionalitate ce 
combinǎ mimarea genuri-
lor paraliterare (SF-ul, ro-
manul erotic, thriller-ul) cu 
tehnicile inspirate de com-
puter. Cǎrţile apǎrute dupǎ 
’90, precum Alexandru, 
Balamuc sau Pionierii 
spaţiului de Caius Dobres-
cu, Coaja lucrurilor sau 
Dansând cu jupuita de 

„Mama este prima 

noastră întâlnire cu 

un înger.” (Neale  

Donald Walsch)  

„Pasiune” 
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(fals) istorice ale lui Stoe-
nescu, Bǎnulescu, Cuşna-
rencu şi de cele (adevǎrat) 
erotice ale lui Aldulescu, o 
paradigmǎ nouǎ în roma-
nul românesc, postmoder-
nizat radical şi definitiv.  

Prin urmare, odatǎ 
cu generaţia ’90 literatura 
românǎ se aşeazǎ într-un 
mediu cultural-literar pos-
tmodern haotic, indecida-
bil, fragmentat, carnava-
lesc, mediatic şi chiar 
ficţionar, în care critica 
literarǎ nu mai poate valo-
riza imuabil, nu mai poate 
ierarhiza, ca în trecut, valo-
rile din acest nou câmp 
virtual. Noul pact artistic 
presupune acum estompa-
rea autorului şi mutarea 
accentului pe produsul sǎu 
în relaţia produs-public. Nu 
scriitura, ci lectura rǎmâne 
acum esenţialǎ în judecarea 
obiectului artistic, ce devi-
ne la rândul sǎu nu un obi-

Adrian Onţoiu, Exuvii de 
Simona Popescu sau chiar 
experimentele SF ale 
“lupilor tineri” din dome-
niu sunt toate proiecte vo-
luminoase, ambiţioase, 
“romane totale”, care defi-
nesc alǎturi de romanele 

ect opus vieţii, ca în mo-
dernism, ci unul fǎcând 
parte din viaţǎ, la fel de 
valoros/ nevaloros ca ori-
care altul. De aceea critica 
a devenit foarte repede o 
îndemânare a oricui are 
abilitǎţi de lecturǎ şcolite 
într-o anumitǎ mǎsurǎ, iar 
efectul a fost fragmentarea, 
pe articole, în publicaţii 
literare, a pǎrerilor, şi ele 
generos de diverse şi ex-
trem de împǎrţite valoric.  
                                                                                                   
Prof. Monica Zamfir 

LA VIE, ÇA S’APPREND! 

ce n’est pas forcément la 
majorité, que ce soit à 18 
ans ou à 21 ans, mais c’est 
le jour où l’on devient 
vraiment conscient de 
nous, en tant qu’individus 
ayant des droits, mais sur-
tout des resposabilités. 
Pour chaque personne, ce 
jour est différement vécu: 
certains s’en réjouissent, 

Pierre Corneille disait 
qu’”Aux âmes bien nées, la 
valeur n'attend point le 
nombre des années.” Ça 
pourrait être bien vrai, 
mais la sagesse en a, quand 
même, besoin. 

Tout homme a l’im-
pression que le seul âge 
possible est celui qu’il a à 
chaque moment de sa vie. 
Et grâce à Dieu pour cela! 
Quand on est enfant, on est 
impatient de devenir 
adulte, on voudrait tous les 
privilèges qui viennent 
avec, mais non pas les res-
ponsabilités. À l’adoles-
cence, on tombe follement 
amoureux, on oublie nos 
devoirs, on fait des bêtises 
et puis, on les répète. Ce 
n’est pas grave, on est par-
donné, on est encore 
“enfants”. 

Un jour, tout change. 
Ce n’est pas un jour précis, 

d’autres s’en démoralisent.  
Le jour où je suis 

devenue professeur, je me 
suis rendue compte du 
pouvoir que ce statut me 
procurait: j’avais la chance 
d’enseigner, mais je ne 
voulais pas me résumer 
aux explications de gram-
maire, je voulais vraiment 
faire la différence. C’est là 

On n'a rien inventé de 

mieux que la bêtise 

pour se croire intelli-

gent. (Amélie         

Nothomb)  
„I, origins” 

„Postmodernism”  

http://www.linternaute.com/citation/auteur/pierre-corneille/17029/
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sauter quelques étapes, 
même si ce n’est que pour 
un instant, et à apprécier 
mes conseils au point de 
désirer en savoir plus. 

Mais comment expli-
quer à un enfant des choses 
que j’ai compris après de 
longues années d’expé-
rience? Comment expli-
quer que j’ai dû me trom-

encore une preuve du fait 
qu’à chaque étape de notre 
vie, on se considère 
unique, iremplaçable, spé-
cial. 

 J’ai commencé à 
enseigner, j’ai eu des réus-
sites, mais aussi des mo-
ments où j’ai cru que je ne 
m’y impliquerais plus, car 
je me sentais deçue par les 
élèves. Mais j’oubliais 
chaque fois et j’oublie en-
core et j’essaie de nouveau 
de leur faire comprendre 
qu’apprendre veut dire 
plus que retenir quelques 
règles de prononciation ou 
de grammaire. Je voudrais 
leur faire apprendre à 
vivre, à se comporter, à 
juger et à respecter. C’est 
ce que je voudrais que mon 
enfant apprenne aussi. J’ai 
parfois envers eux pres-
qu’une attitude parentale: 
je leur explique qu”Il faut 
faire ça…” ou qu”Il ne faut 
jamais faire cela…”, mais 
je lis dans leurs regards 
qu’ils ne m’entendent pas 
toujours, malgré leur bien-
veillance.  

J’ai eu quand même, 
ces jours-ci, la surprise 
agréable de constater que 
je ne parle pas en vain, 
qu’il y a des enfants qui 
m’écoutent et qui m’enten-
dent, et qui réussissent à 

per pour arriver à la con-
clusion juste, que je me 
suis sentie d’abord nulle 
pour devenir ensuite im-
portante, que j’ai eu des 
moments de tristesse pour 
puis me sentir heureuse?  

Chaque personne a 
son propre parcours dans la 
vie que nous, les autres, 
pouvons seulement essayer 
d’influencer. Ce n’est pas à 
nous de leur interdire de 
faire des fautes, ce n’est 
pas à nous de les juger, on 
ne peut pas “brûler” des 
étapes. À part le Jugement 
dont nous tous avons peur, 
c’est le jugement personnel 
qui nous forge la personna-
lité et nous mène à devenir 
meilleurs.   

 
Prof.                               

Diaconu Constanța  

„Domination” 

„Tear” 
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CONCOURS POUR DE JEUNES JOURNALISTES EN HERBE « À LA UNE » 

formé des élèves : 
           Marinescu Radu 
(mise en page) 
           Despa Raluca et 
Georgescu Dana 
(rédacteurs en chef) 

           Necula Aura 
(dessins et photographie) 
          Coordination : prof. 
Florea Cristina 
-le deuxième groupe a été 
formé de : 
             Sandulescu 
Andreea (rédacteur en 
chef) 
             Stroe Andreea    
(mise en page)     
              Angelescu Ana 
Maria (reportage) 
               Nanu Teodora 
(reportage) 
              Coordination: 

           Pour marquer la 
Fête de la Francophonie 
2015, l’Institut Français de 
Timisoara, a organisé un 
concours national. Comme  
chaque année, le concours 

« A LA UNE » s’est pro-
posé de réaliser la « une » 
d’un journal en français. 
Cela a permis à des lycéens 
ou des collégiens de prati-
quer le français autrement, 
dans un cadre ludique.  
              Cette idée a éveil-
lé l’intérêt de nos lycéens 
qui se sont vite réunis en 
groupes  et se sont mis au 
travail. Pour les voir tra-
vailler vous pouvez vous 
rendre sur le site de notre 
lycée car on y a ajouté des 
photos. Ils ont créé la pre-
mière page d’un journal 
faisant preuve d’imagina-
tion, d’esprit d’équipe, 
sens ludique et  de respon-
sabilité à la fois. Chaque 
équipe a choisi un nom qui 
est devenu le nom même 
du journal, on a débattu sur 
les sujets, on a partagé les 
responsabilités, tout 
comme dans la rédaction 
d’un journal. 
                On a eu deux 
groupes : 
-le premier groupe a été 

prof. Sandulescu Cristina 
       
       L’enthousiasme   des 
élèves a été pleinement 
récompensé, car leurs pro-
ductions ont retenu l’atten-
tion du jury qui  a attribué  
à chaque équipe un Prix 
Spécial et un très bon ré-
sultat. 99 points pour la 
première et 97 points pour 
la seconde.  
        Je félicite tous les 
participants et je vous pré-
sente ‘’la une’’ qu’ils ont 
réalisée et  quelques frag-
ments de leur travail. 
                                                                
Prof. Cristina Florea 
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veut faire découvrir. Quand 

je ferme les yeux tout  

tourne en obscurité et le 

monde extérieur se couvre 

d’un rideau noir et je peux 

combiner les nuances afin de 

former un univers prochain 

dont je raffole. Le blanc, le 

vert, le jaune et le bleu do-

minent tandis que le noir 

manque. 

         Je sais qu’il y a un piège 

et la prudence m’empêche 

d’avancer  mais le désir et 

l’espoir ouvrent la porte à 

d’autres perspectives. Ça 

pourrait être un avenir 

mieux, bordé de teintes 

chaudes et froides, claires ou 

bien sombres, qui marquent 

les ascensions et les des-

centes de la vie. Ainsi, une 

fois acquise la capacité de 

rêver, on a la chance de 

voyager dans des endroits où 

on ne serait jamais capable 

d’arriver et à l’aide des cou-

leurs nous obtenons un 

puzzle final. 

                                                           

Raluca Despa 

                                                   Clasa 

a IX-a 

 

Un voyage en Chine 

 

C'était une soirée froide 

d’hiver et j’étais très fatigué 

parce que j’avais eu une 

journée difficile à l’école 

avec des épreuves écrites. Je 

me suis endormi rapidement 

et j’ai fait un rêve très inté-

ressant. J’étais dans un 

voyage en Chine. 

J’étais parti avec ma famille 

et nous devions y rester une 

L’avenir en couleurs 

 

           Pour tous les hommes 

ce n’est pas difficile d’imagi-

ner le futur, associé à une 

ou à plusieurs couleurs. Il est 

bouleversant et intéressant à 

la fois, cet avenir, perçu 

comme un tableau non peint 

qui attend d’être élaboré. 

           Les chemins lumineux 

qui vont apparaître couvrent 

les ombres du passé. À ce 

moment-ci, réfléchissant à ce 

qui va arriver par la suite, j’ai 

l’espoir que je vivrai des 

moments meilleurs, je vois 

tout de manière différente, 

en couleurs variées. De cette 

façon je fais construire de 

nouveaux mondes  et 

d’autres galaxies en me ser-

vant de toutes les couleurs 

de l’arc-en-ciel et ce que je 

fabrique n’est pas triste ou 

décevant.  

        Le goût pour une cou-

leur est inné. Certaines 

d’entre elles m’inspirent de 

manière visuelle pour me 

donner le plus de détails sur 

mes aspirations. Elles libè-

rent les réflexions les plus 

intimes, chacune acquiert 

une valeur personnelle qui 

doit être apprécié comme il 

faut. Celles qui ne me plai-

sent pas rappellent les mau-

vaises choses, les ennuis  de 

mon existence. 

          Je tiens compte des 

souvenirs mais  je devrais 

changer quelques-uns ou 

non pour ne pas influencer 

ce qui va se passer par la 

suite. Je suis confiante, je 

préfère bâtir un nouveau 

paysage, un paradis qui se 

semaine. 

Nous sommes arrivés le 

matin. Je ne savais pas parler 

le chinois et nous avons eu 

de grands problèmes parce 

que nous ne savions pas 

trouver l'adresse de l’hôtel. 

Enfin, nous l’avons trouvé. 

P r e m i è r e m en t , 

nous avons visité la Grande 

Muraille de Chine qui est 

magnifique. Je regrette que 

je n’aie pas pu prendre plus 

de photos; la batterie de mon 

appareil était déchargée… Si 

j’avais été plus attentif, je 

n’aurais pas oublié de rechar-

ger la batterie. 

Bien sûr, nous 

avons eu l'occasion de man-

ger de la nourriture chinoise 

qui est très bonne. J’ai goûté 

du riz, du poisson cru et de 

différents légumes. Je n’en 

avais jamais mangé  jusque là. 

La cuisine chinoise est déli-

cieuse et je la recommande à 

tous. 

Deuxièmement, j’ai 

vu de vieux temples qui sont 

très impressionnants. Nous 

les avons visités et un guide 

nous a présenté les chambres 

et il nous a raconté l’histoire 

de ces temples. À l’école, 

j’avais déjà  étudié tous les 

Empereurs Chinois. 

Tout le temps j’ai 

été curieux comment les 

Chinois habitaient et quelles 

étaient leurs traditions. J’au-

rais pu les découvrir si mon 

téléphone n’avait pas sonné 

le matin pour me réveiller. 

Alors, je n’ai pas eu l’occa-

sion d’apprendre tout ça. 

J’ai compris que 

j’avais rêvé de ce voyage, 

Ce qui pour nous fait 

le bonheur ou le 

malheur de notre vie, 

constitue pour tout 

autre un fait presque 

imperceptible. 

(Marcel Proust)  

Vous pensez peu au 

futur, n'est-ce pas? 

C'est le privilège de 

la jeunesse. 

(Françoise Sagan)  

”Les personnes âgées 

croient tout, les 

adultes doutent de 

tout et les jeunes sa-

vent tout.” (Oscar 

Wilde)  
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Page de journal 

                                                                                                              Le  3 mars 2015 

                                  Mon fidèle ami, 

                 

 Aujourd'hui, je pense au futur...plus exactement, j'analyse ma vision sur l'avenir. Chaque homme a sa vision. Le fait que les 

autres ont des visions qui semblent importantes à première vue n’en  minimise pas   une autre  qui puisse paraître 

faible. Toute perspective est bonne, autant qu’elle ne nuit à personne et que cela nous fait nous sentir épanouis. Une vision 

personnelle sur quelque chose peut être gardée pour soi-même ou peut être partagée aux autres.  C’est à toi que  j’ai choisi 

de dire tout ce qui me passe par la tête aujourd'hui! Je pense que je dois ajouter un peu de couleur à mon avenir, mais pas 

une couleur sombre, mais  quelque chose de joyeux et de spontané. Et j'ai décidé de commencer, à partir d’aujourd'hui,  à 

rêver de tout ce  que je veux faire dans le futur, puis, après avoir trouvé plusieurs références, je dois vouloir ce dont  je 

rêve, et après avoir établi ce que je veux, je dois agir. Et je m’aperçois que je ne dois pas attendre pour réaliser mes rêves, je 

peux les rencontrer toute  seule, si je le veux! Toutes les gens veulent un  avenir rose, parce que le rose signifie l’amitié, 

l'amour et il est perçu comme brillant, c’est la couleur la plus rafraîchissante et crée un état bénéfique de bonne humeur. 

Plutôt, je vois un avenir bleu comme le ciel. Le  bleu m’inspire la  joie de vivre et la pureté et de l'ordre pour clarifier les 

pensées et les choses. Mais je m’ imagine qu’il faut y ajouter certains points blancs qui  renvoient au calme et à la paix qui 

symbolisent mes réalisations. Chacun a sa propre vision de l'avenir, mais nous voulons tous un avenir mis en couleur!  

         Et toi,  mon fidèle ami, tu es silencieux comme d’habitude, mais tu sais que je saurai trouver les meilleures solutions , 

n’est-ce pas? 

     

Georgescu Dana, Clasa a X-a A 

avoir seulement le courage 

de  l'écouter. 

       Une vie pleine de cou-

leurs est lorsqu’un jour on 

peut dire ‘’ Ça n'a pas été 

facile, mais j’ai réussi!’’ La 

clé de tout consiste à ai-

mer à la folie la vie. Dans 

la théorie cela paraît facile 

à appliquer, mais en réalité, 

ça ne l’est pas. Pour tous, 

l’avenir est un secret, mais 

pour trouver le chemin on 

doit d’être fort, ce ne sera 

jamais parfait ,il aura tou-

jours des jours où rien n’ira, 

mais j’ai appris que même les 

choses les plus imparfaites, 

seront toujours mieux faites 

avec l’amour, la joie et le 

rire. La vie ressemble à une 

longue histoire avec des 

chapitres, heureux ou tristes 

mais un mauvais chapitre ne 

désigne pas la fin du livre. 

mais j’aimerais un jour partir 

pour un voyage en Chine. 

J’ai raconté cette histoire à 

ma mère et elle a ri. 

  

  Marines-

cu Radu Marian  

  Clasa a IX-a A 

  

 

 

L’homme que je serai plus 

tard 

 

       Une vie de succès…..la 

chose que tout le monde 

veut. On le désire, on la 

cherche, on la veut  à tout 

prix. Pour cela, on oublie les 

choses qui valent vraiment, 

ce sont des choses apparem-

ment insignifiantes, mais qui 

enrichissent l’esprit. A mon 

avis, la richesse se trouve 

dans notre cœur, il faut 

     J’ai appris qu’il ne faut 

avoir aucun regret pour le 

passé, pas de remords  pour 

le présent et une confiance 

inébranlable pour le futur. 

                            Aura Necula 

Clasa a XI-a F  
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Lucrările simpozionului au 
avut  loc pe 28 martie 
2015,la Liceul de Arte 
„Victor Giuleanu” din 
Râmnicu-Vâlcea, începând 
cu orele 900.                                                                                                             
Acesta s-a adresat tuturor 
cadrelor didactice din învă-
țământul preuniversitar și a 
avut două secțiuni: o secți-
une pentru profesorii de 
limba franceză și o secțiu-
ne cu proiecte, programe, 
parteneriate educaționale, 
pentru toate cadrele didac-
tice.                                                                       
Importanța studierii limbii 
franceze reprezintă o temă 
de actualitate, de aceea 
catedra de limba franceză a 
Liceului Teore-
tic,,I.L.Caragiale’’Moreni,
a fost reprezentată de lu-
crările „Comment dynami-
ser la classe de FLE”-prof. 
Florea Cristina și ,,Des 
Jeux Pour Apprendre Le 
Français’’- prof. Săndules-
cu Cristina. În aceste lu-
crări au fost evidențiate 
metode moderne de învăța-
re și perfecționare a unei 
limbi străine, mijloace di-
dactice învățate și folosite 
de  către cadrele didactice 
din comunitatea noastră.  

                                                  
Prof. Săndulescu  
Cristina  

În zilele noastre, 
limbile străine au devenit o 
necesitate pentru o viață 
profesională de succes, 
pentru dezvoltarea perso-
nală, pentru extinderea 
orizonturilor culturale etc. 
Vocabularul fiecăruia se 
mărește pe măsură ce înva-
ță tot mai bine o limbă 
nouă, creierul fiind stimu-
lat în permanentă. Nu în 
ultimul rând, studiul unei 
limbi străine îmbunătățește 
memoria!                                                                                                                                                                                                                                     
De aceea, însușirea limbii 
franceze rămane în conti-
nuare de actualitate, învă-
țarea modernă se face po-
trivit principiului formării 
deprinderilor de exprimare, 
ținându-se cont de faptul 
că limba este un mijloc de 
comunicare, că ea se învață 
ca atare în acest scop, şi nu 
pentru exprimarea resortu-
rilor ei interne de organiza-
re.                                                                                     
După cum se știe, limba 
franceză este o limbă im-
portantă în spațiul interna-
țional ,fiind vorbită pe tot 
globul pământesc, este una 
din cele două limbi oficiale 
de la O.N.U., U.E., UNES-
CO, Crucea roşie. Este de 
asemenea, vorbită în mai 
mult de 43 de ţări din lu-
me. Pe Internet, este una 
din primele trei limbi utili-
zate, împreună cu engleza 
şi germana.                                                           
Ca o consecință a acestor 
afirmații, pentru a marca 
importanța acestei limbi de 
cultură, în luna martie 
2015, a avut loc a a-VII-a 
ediție a simpozionului nați-
onal „Nouvelle approche 
du français contempora-
in” organizat de Colegiul 
Naţional Mircea cel Bătran 
din Rm-Vâlcea, în partene-
riat cu Liceul de Arte 
„Victor Giuleanu”. Simpo-
zionul figurează in Buleti-
nul Informativ al CCD 
Vâlcea și s-a desfășurat 
sub egida Inspectoratului 
Școlar Județean Vâlcea si 
Casei Corpului Didactic. 

SIMPOZION NAŢIONAL „NOUVELLE APPROCHE DU FRANÇAIS CONTEMPORAIN” 

Mon passe-temps favori, 

c'est laisser passer le 

temps, avoir du temps, 

prendre son temps, 

perdre son temps, vivre à 

contretemps. (Françoise 

Sagan)  

„Lecția de geometrie” 
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Dăruind,câştigi un suflet 
Aşadar,să dăruieşti 
Ruga mea azi pt tine e să nu  
Uiţi cât trăieşti,trebuie să dăruieşti. 
Inimi ai să cucereşti  
Numai dacă le zâmbeşti 
Doar fără să le vorbeşti. 
 
Cu un zâmbet lucitor 
Ai să le arăţi şi lor 
Sentimente şi iubire 
Tot ce e mai bun în tine. 
Inimi ai să încălzeşti 
Glasul făr’ să-l foloseşti 
Ii arăţi doar o zâmbire şi s-a-ndrăgostit de tine. 
 
Un zâmbet nu e nimic 
Nu te costă nici un pic 
 
Zâmbetu’ i-ai arătat  
Astfel inima ţi-a dat. 
Mulţumire şi iubire 
Bunătatea este-n tine. 
Ea de-acum va fi cu tine, 
 
Iordăchioiu Gabriela Vasilica 
Clasa:  a IX a E  

DĂRUIND, CÂŞTIGI UN SUFLET 

„Există întotdeauna ceva de 

iubit. Şi dacă nu ai învățat 

asta, înseamnă că nu ai învă-

țat nimic!” (Lorraine Vivian    

Hansberry)  

„Nu spune puțin în vorbe multe, 
ci mult în vorbe puține.”       

Pitagora  
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ÎNVIEREA DOMNULUI, SĂRBĂTOAREA SĂRBATORILOR   

prin puterile lor naturale. 
  Așadar certitudi-
nea și istoricitatea Învierii 
Domnului devine o necesi-
tate a tuturor celor ce do-
resc redescoperirea și în-
dumnezeirea umanului căci 
”dacă Hristos n-a înviat, 
zadarnică este credinţa 
voastră” (I Cor. 15, 17). 
Apostolul neamurilor do-
vedește că Hristos Cel În-
viat din morţi a confirmat 
învierea noastră a tuturor, 
fiindcă precum toți oame-
nii au murit în Adam, așa 
toți vor învia întru Hristos 
(noul Adam), El fiind înce-
pătură a învierii celor ador-
miți (I Corinteni XV, 20-
22). 
 Dezideratul acesta 
a făcut ca Sărbătoarea Învi-
erii Domnului să fie cea 
mai solemnă dintre toate 
sărbătorile creştine din 
timpul anului bisericesc şi 
ei îi corespund rânduieli 
liturgice dintre cele mai 
frumoase.  
 „Sărbătoarea    
Paştilor constituie misterul 
central şi dominant al cul-
tului ortodox, care îşi arun-
că razele peste întregul an 
liturgic şi cult ortodox“, 
spunea părintele profesor 
Ene Branişte. Așadar săr-
bătoarea Învierii Domnului 
este cea mai mărită, îmbu-

 Taina Întrupării 
Cuvântului cuprinde în 
sine înțelesul tuturor 
”ghicitorilor” și ”tipurilor” 
din Sfânta Scriptură, este 
dovedirea științei tuturor 
făpturilor văzute și cugeta-
te. Într-o sintetizare a celor 
spuse, Întruparea este cen-
trul, sensul și scopul lumii, 
așa cum Sfântul Apostol 
Pavel spune:” Şi dacă 
Hristos nu s-ar fi intrupat, 
murit și înviat, zadarnică 
este atunci propovăduirea 
noastră, zadarnică este şi 
credinţa voastră” (I Corin-
teni XV, 13-15).  
 Maxima descope-
rire a Divinului și redesco-
perire a umanului s-a reali-
zat în Persoana Fiului lui 
Dumnezeu Iisus Hristos, 
Care a coborât (din iubire) 
prin rațiune la minte, până 
la cele mai de jos părți ale 
pământului(cele mai de jos 
minți), ca pe noi sa ne înal-
țe mai presus de toate ceru-
rile. Şi aceasta o face în 
Înviere, deoarece mântui-
rea se realizează dincolo de 
planul rațional, exclusiv 
prin har, dar nu în sensul 
că făptura va dispărea cu 
totul din noi sau în afară de 
noi, ci Hristos le ridică pe 
toate în planul relației prin 
har cu El, adică le mântu-
iește prin iubirea lui, nu 

curătoare şi solemnă dintre 
sărbătorile anului. Dumini-
ca Învierii „guvernează 
întocmirea întregului ciclu 
mobil de sărbători al anului 
bisericesc“, amintindu-ne 
de trecerea noastră de la 
întuneric la lumină şi de la 
moarte la viaţă: „Că din 
moarte la viaţă şi de pe 
pământ la cer, Hristos 
Dumnezeu ne-a trecut pe 
noi, cei ce cântăm cântare 
de biruinţă“ (Cântarea 1 
din Canonul Paştilor).  
 O tradiție a Bise-
ricii Vechi, ne consemnea-
zăfaptul că anul bisericesc 
începea odată cu Noaptea 
Învierii și tot de data Paşti-
lor era „legată ordinea 
(succesiunea) şi denumirea 
duminicilor şi a săptămâni-
lor de peste an, cu Evan-
gheliile şi Apostolele care 
se citesc la Liturghie în tot 
cursul anului, ordinea celor 
11 pericope evanghelice 
care se citesc la Utreniile 
duminicilor, cu luminânde-
le şi stihurile evanghelice 
respective, precum şi ordi-
nea celor opt glasuri ale 
cântărilor Octoihului, așa 
cum ne spune același pă-
rinte profesor, Ene 
Branişte.  
  
Învierea Domnului cea 
mai veche sărbătoare a 
creștinilor 
 Cea mai veche şi 
mai strălucită sărbătoare a 
creştinătăţii este Învierea 
Domnului, numită şi sărbă-
toarea Paştilor, adică ziua 
în care noi „prăznuim nu 
cu aluatul cel vechi, nici cu 
aluatul răutăţii şi al vi-
cleşugului, ci cu azimile 
curăţiei şi ale adevărului“, 
pe Hristos, „Paştile nos-
tru“, Care „S-a jertfit pen-
tru noi“ (I Corinteni 5, 7-
8). Împreună cu Duminica, 
sărbătoarea săptămânală a 
creştinilor, Paştile a fost 
sărbătorit încă din epoca 
apostolică. În conştiinţa 

„Împreună cu Dumini-

ca, sărbătoarea săptă-

mânală a creştinilor, 

Paştile a fost sărbăto-

rit încă din epoca 

apostolică.”  

„Așadar sărbătoarea 

Învierii Domnului este 

cea mai mărită, îmbu-

curătoare şi solemnă 

dintre sărbătorile 

anului.” 

„Referitor la denumi-

rea ce a primit-o 

această sărbătoare 

putem spune că 

”pesah” în limba 

ebraică înseamnă 

”trecere”, cuvânt 

folosit de Însuşi 

Mântuitorul atunci 

când le-a vorbit 

Apostolilor despre 

apropierea sărbătorii 

Paştilor.” 
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 Diferenţele cu 
privire la modul şi la data 
sărbătoririi Paştilor au dat 
naştere la dispute şi contro-
verse aprige între creştinii 
primelor veacuri, în special 
în cursul secolului al II-lea, 
când au fost înregistrate 
adevărate schisme. Uni-
formizarea datei serbării 
Paştilor s-a încercat pentru 
întâia oară la Sinodul I 
Ecumenic de la Niceea din 
325. Hotărârile Sinodului I 
Ecumenic privind data 
sărbătoririi Paştilor preve-
deau: Paştile trebuiau săr-
bătorite în fiecare an dumi-
nica; această duminică va 
fi cea imediat următoare 
lunii pline de după echi-
nocţiul de primăvară; când 
14 Nissan cade duminica, 
pentru a nu se sărbători 
odată cu Paştile iudeilor 
dar nici înaintea acestuia, 
Paştile va fi sărbătorit în 
duminica următoare. Potri-
vit calculelor astronomice, 
data Paştilor putea varia 
într-un interval de 35 de 
zile, adică între 22 martie 
şi 25 aprilie. Stabilirea 
datei Paştilor a reprezentat 
încă din primele secole o 
preocupare a Bisericii; 
începând cu secolul al III-
lea au fost alcătuite 
„Pascalii“ (tabele care cu-
prindeau data Paştelui pe 
mai mulţi ani), care însă 
erau mai mult sau mai 
puţin imperfecte ca urmare 
a echinocţiului de primăva-
ră, care nu era fixat peste 
tot la aceeaşi dată. 
 Văzând în prazni-
cul Învierii Domnului cea 
mai strălucită sărbătoare, 
creştinii au încercat în dife-
rite moduri să exprime 
această realitate. Expresia 
desăvârşită a acestei înţele-
geri o reprezintă fără doar 
şi poate imnografia, adică 
cântările din noaptea Învie-
rii: „Acum toate s-au um-
plut de lumină: şi cerul, şi 
pământul, şi cele de dede-
subt. Deci să prăznuiască 
toată făptura Învierea lui 
Hristos, întru Care s-a 

Bisericii noastre, Învierea 
Domnului nu este doar cea 
mai veche sărbătoare 
creştină, ci şi începutul şi 
culmea tuturor sărbătorilor 
şi a praznicelor, după cum 
precizează şi Sfântul Ioan 
Damaschin: „Această 
aleasă şi sfântă zi, cea 
dintâi a săptămânii, împă-
răteasă şi doamnă, praznic 
al praznicelor este şi săr-
bătoare a sărbători-
lor“ (Cântarea a 8-a din 
Canonul Paştilor). 
 Referitor la denu-
mirea ce a primit-o această 
sărbătoare putem spune că 
”pesah” în limba ebraică 
înseamnă ”trecere”, cuvânt 
folosit de Însuşi Mântuito-
rul atunci când le-a vorbit 
Apostolilor despre apropie-
rea sărbătorii Paştilor: 
„Ştiţi că peste două zile 
vor fi Paştile şi Fiul Omu-
lui va fi dat să fie răstig-
nit“ (Matei 26, 2). Acest 
eveniment ne face să cre-
dem că această 
”trecere” (Paștele iudaic) 
care era sărbătorită de către 
iudei și simboliza trecerea 
prin marea Roșie coincide 
cu adevărata trecere ”de la 
moarte la viață si de pe 
pământ la cer” a Mântuito-
rului pe care a realizat-o și 
o realizează împreună cu 
fiecare credincios prin par-
ticipare la har în Biserică. 
Așadar potrivit numeroase-
lor consemnări scrise din 
primele secole am putea 
spune că în viziunea primi-
lor creștini cuvântul 
„Paşti“ însemna atât Cina 
cea de Taină şi Patimile 
Domnului, care au avut loc 
în apropierea Paştelui iuda-
ic, dar şi Învierea Domnu-
lui. Potrivit specialiştilor, 
săptămâna pe care noi o 
numin astăzi „Săptămâna 
Patimilor“ se numea în 
vechime „Săptămâna Paşti-
lor“ sau simplu „zilele 
Paştilor“. 
 
Fixarea datei Paştilor și 
evoluția sărbătorii în de-
cursul istoriei. 

întărit“ (Cântarea a 3-a din 
Canonul Paştilor). Trebuie 
precizat însă că, alături de 
această viziune spirituală, s
-a cristalizat la fel de bine 
şi o practică care se va 
generaliza începând cu 
împăratul Constantin cel 
Mare († 337), în sensul că, 
pentru a umple de lumină 
şi strălucire această sărbă-
toare, creştinii împodobeau 
cu lumini nu numai biseri-
cile în care se săvârşea 
slujba Învierii, ci şi casele, 
oraşele, drumurile publice 
şi dealurile. Toate aceste 
lăcaşuri împodobite cu 
făclii înalte şi coloane de 
ceară sau torţe aprinse fă-
ceau și fac din noaptea 
Învierii o noapte la fel de 
luminoasă precum ziua, o 
adevărată „sărbătoare a 
sărbătorilor“. 
 În concluzie: 
Prin Învierea Sa, Fiul Lui 
Dumnezeu ne-a întins sca-
ra de raze dumnezeiești a 
”Împărăției cerurilor” până 
în firea noastră, ca apoi noi 
să putem urca pe treptele ei 
până la El. Întreaga istorie 
este într-o continuă desfă-
șurare spre ridicarea ei în 
”Împărăția cerurilor”, 
având ca factor dinamic al 
ei, dar nu detașat de ea, pe 
Însuși Dumnezeu-Cuvântul 
care o duce și o atrage spre 
ținta ei.                                                                                                                    
 Hristos a înviat!  
 
Prof. Bugiulescu Constan-
tin 

„Prin Învierea Sa, Fiul 

Lui Dumnezeu ne-a 

întins scara de raze 

dumnezeiești a 

”Împărăției cerurilor” 

până în firea noastră, 

ca apoi noi să putem 

urca pe treptele ei 

până la El.” 

„Hotărârile Sinodului 

I Ecumenic privind 

data sărbătoririi 

Paştilor prevedeau: 

Paştile trebuiau săr-

bătorite în fiecare an 

duminica; această 

duminică va fi cea 

imediat următoare 

lunii pline de după 

echinocțiul de primă-

vară.” 

„Cea mai veche şi 

mai strălucită sărbă-

toare a creştinătăţii 

este Învierea Domnu-

lui, numită şi sărbă-

toarea Paştilor.” 

http://www.crestinortodox.ro/paste/invierea-domnului/


Nr. 7 

Aprilie 2015  

 

Pagină 40  

DRAGĂ TU,  

vindece rana, doar tu…     
Sufletul? Ce este 

cu adevărat sufletul? Un 
ocean adânc de sentimente 
şi un amalgam de întrebări, 
răspunsuri şi gânduri. Tră-
im o multitudine de eveni-
mente, clipe, ani, în urma 
tuturor se va aşterne amin-
tirea. Dar oare există o 
perioadă din viaţa mea 
după care am să tânjesc? 
Cu siguranţă... Copilăria 
este singurul moment din 
viaţă pe care aş vrea să-l 
retrăiesc, din nou şi din 
nou, la nesfârşit , pentru că 
atunci am cunoscut cu ade-
vărat fericirea.    
 
           Dragă tu, sufletul 
meu, îţi mai aduci aminte 
de primul pas făcut timid? 
Deşi atunci mi s-a părut un 
lucru greu, am ştiut că tre-
buie să fiu puternică şi să 
nu renunţ, pentru că fiecare 
pas în viaţă va deveni şi 
mai greu, iar fiecare zi va 
deveni o luptă purtată în 
primul rând cu mine în-
sămi. Dar prima jucărie? 
Primul ursuleţ de pluş? Da, 
el a fost şi va rămâne cel 
mai bun prieten al meu, cel 
cu care am crescut. Primul 
animal de casă? Da, el a 
fost prima fiinţă căreia i-
am acordat cea mai mare 
atenţie şi grijă... Atunci am 
înţeles că am datoria de a 
iubi totul din jurul meu. 
    Unde sunt oare 
toate acestea? 

Dragă tu, de vâr-

hmm… este des-
tul de greu să vorbesc des-
pre mine, despre ce simt 

sau despre ce gândesc. 
Dacă nu pot spune nimic 
despre mine, un lucru este 
cert: el mi-a fost mereu 
alături, pe el îl cunosc cel 
mai bine, de câte ori am 
căzut, a fost acolo pentru 
mine, de câte ori am 
obţinut victoria, a ştiut să 
se bucure alături de mine. 
Şi nu, el nu este un simplu 
om de care m-am îndrăgos-
tit la prima vedere şi pen-
tru care mi-aş dedica în-
treaga viaţă, el este mult 
mai mult de atât…       

 Încă de la primii 
paşi timizi, făcuţi fără aju-
tor, i-am simţit prezenţa. 
De atunci am ştiut că nu 
mă va abandona. Oamenii 
din ziua de astăzi uită de 
el, de cel În care ai cea mai 
mare încredere. Singurul 
om care te ajută atunci 
când cazi eşti tu, nimeni 
altcineva nu va veni să-ţi 

sta tumultuoasă a adoles-
cenţei îţi mai aduci amin-
te? Primul fior la gândul că 
voi ajunge la liceu ? Pri-
mul sentiment de iubire 
pură? Iar de primul sărut 
nu mai spun... Unde au 
dispărut toate? Permisul de 
conducere, luat cu greu, 
dar cu o ambiţie arzătoare? 
Toate acestea fac parte din 
viaţa tuturor, dar există 
acolo, undeva, cineva care 
mereu îşi va aminti chiar şi 
cel mai mic detaliu... Acela 
eşti chiar tu, sufletule. ..     
 

 Dragă tu, unde ai 
dus primele zile de soare 
ale verii şi ultimele frunze 
căzute pe pământul rece 
ale toamnei, ca mai apoi să 
aşterni  primul fulg de nea? 
Doar tu vei şti de ele căci 
timpul nu ne lasă timp să 
ne bucurăm de viaţă, prima 
şi ultima şansă, aşa cum ne
-am dori cu adevărat şi tu 
ştii asta.   

  Dragă tu, sufletul 
meu, cu care am trecut prin 
cele mai grele provocări, 
tu, care m-ai făcut zi de zi 
mai puternică, unde eşti? 
Unde ai ascuns copilăria, 
fericirea vieţii mele, tine-
reţea unde ai trimis-o şi 
maturitatea unde va ajun-
ge? 
     Doar tu ştii ce 
înseamnă cu adevărat tris-
teţea, bucuria şi mai ales 
emoţia. Sufletul care nu 
simte emoţia unei adieri 
elegante de vânt, fiorul 
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că sufletul este cel mai 
important pentru că atunci 
când toată lumea te aban-
donează doar el îţi va ră-
mâne alături.      

Uită de tristeţe, 
simte totul cu iubire şi nu 
lăsa timpul să-ţi răpească 
inocenţa copilăriei, frumu-
seţea tinereţii şi înţelepciu-
nea bătrâneţii. Nimic nu 
este veşnic, doar un cuvânt 
lăsat pe un colţ de hârtie, 
acele cuvinte pe care tu i le 
dedici sufletului tău, cel 
care te însoţeşte la fiecare 
pas.       

Dragă tu, sufletul 

dorului de persoana dragă 
sau bucuria tinereţii, nu 
există de fapt.     

Dragă tu, unde ai 
să fii atunci când eu voi 
îmbătrâni? Vei fi tot acolo? 
Sau mă vei abandona aşa 
cum ai făcut cu copilăria 
mea? Nu cred, cu siguranţă 
că tu vei fi acolo, căci îm-
preună vom izbândi chiar 
şi în cea mai puternică 
furtună.      

 Dragă tu, cititoru-
le, omule, oricât de grea ar 
fi această viaţă, oricâte 
încercări, necazuri, sau 
bucurii vei întâlni, nu uita 

meu, uită de nedreptate şi 
ocroteşte iubirea, cel mai 
frumos dar al vieţii noastre 
şi fă din toată tristeţea, 
fericirea veşnică a sufletu-
lui meu. 
 
Grigore Gabriela 
Clasa a XI-a E 

VOCABULARUL INFORMATICII  

iniţială a termenului. 
            Evoluţia sensurilor, 
în cazul terminologizării în 
domeniul informaticii a 
unor cuvinte aparţinând, la 
origine, limbii comune, ar 
avea loc după următorul 
traseu: 
            -terminologia infor-
matică preia, la nivelul 
discursului specializat, 
cuvinte din limba curentă, 
cărora le extinde sensul 
prin metaforă (cuvinte din 
limba comună dobândesc 
accepţii ştiinţifice). În ca-
zul terminologiei informa-
tice româneşti, când moda-
litatea  de îmbogăţire a ei 
pe filon englez este calcul 
semantic, aşadar când ter-
menii sunt traduşi printr-un 
cuvânt al lexicului general 
căruia i se atribuie, după 
modelul limbii-donator, 
sensul specializat informa-
tic, are loc o refacere a 
traseului metaforic. 
            -sensul nou, strict 
ştiinţific, dobândit de cu-
vinte mai vechi în limbă, în 
urma unor transferuri se-
mantice, după modelul 
limbii engleze suferă, prin 
apariţia în texte adresate 
publicului larg, o despecia-
lizare, o diluţie în diferite 
grade, de la simpla aproxi-
mare a sensului informatic 

            Relaţia terminolo-
giei informatice cu limba 
comună este una comple-
xă, constând în schimburi 
reciproce: într-o primă 
etapă, unităţi ale lexicului 
general suferă un proces de 
terminologizare în domeni-
ul informaticii pentru ca 
apoi, prin utilizarea frec-
ventă în textele de presă, 
termenii să fie supuşi unei 
despecializări treptate, pe 
măsura extinderii la nivelul 
limbii comune. 
            Informatica este în 
prezent unul dintre cele 
mai dinamice domenii ale 
cunoaşterii umane, înregis-
trând, pe zi ce trece, pro-
grese tot mai mari, cu im-
portante consecinţe şi de 
ordin lingvistic.  
            În acest sens, termi-
nologia informatică recur-
ge la următoarea strategie: 
tendinţa de creare a terme-
nilor prin apelul la cuvinte 
uzuale, calitate distinctivă 
pentru acest tip de termino-
logie. Majoritatea termeni-
lor informatici sunt meta-
fore, preferându-se analo-
gia cu realităţi familiare. 
Spre exemplu, mouse este, 
cu siguranţă, mult mai 
atractiv pentru vorbitorul 
comun decât X -Y position 
indicator, denumirea 

până la adăugarea de cono-
taţii. 
            Prima situaţie se 
poate exemplifica prin 
adjectivele terminologizate 
în domeniul informaticii: 
intuitiv, vesel, prietenos, în 
contextul interfaţă, apli-
caţie, dispozitiv, program, 
când are loc, prin utilizarea 
în presa de largă circulaţie, 
o diluţie a sensului specia-
lizat. Chiar dacă sensul 
metaforic poate fi decodat 
mai mult sau mai puţin de 
vorbitorul mediu, 
„interfaţă grafică intuiti-
vă”, de exemplu, nu poate 
avea aceeaşi relevanţă pen-
tru acest tip de vorbitor ca 
pentru un specialist.               
            În cazul celei de-a 
doua situaţii, pornind de 
sensul informatic se dez-
voltă sensuri noi, conotati-
ve: de la program informa-
tic prietenos s-a ajuns la 
program de învăţare prie-
tenos, adj. prietenos, extin-
zându-se în contextul in-
formatic şi în contextul 
program de învăţare. 
            Pentru a descrie 
vocabularul ştiinţei calcu-
latoarelor  vom analiza 
anumite cuvinte care par a 
avea importanţă prin faptul 
că ele apar şi în limbajul 
informaticii şi în limba 
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VOCABULARUL INFORMATICII  

 A ACCESA - pro-
vine din limba engleză şi 
împrumutat în limbajul 
informaticii. Apare înregis-
trat în DCR 1997 exclusiv 
sub marca inform. cu sen-
surile „ a avea acces”, „a 
intra într-o reţea, într-un 
program”. DEX 2007 îl 
înregistrează cu sensul 
informatic de „a pătrunde 
într-o bază de date, în me-
moria unui computer, 
etc.”; MDN 2008 înregis-
trează pentru a accesa sen-
surile informatice de „a 
avea acces”, „a intra într-o 
reţea, într-un program. 
DCR 2013 oferă următoa-
rea definiţie: 
”accesa” (inform)- a avea 
acces la informaţia stocată 
pe un computer, pe o uni-
tate de stocare externă, pe 
un server, pe internet:   
           „Sau poţi accesa în 
bănci de date mai speciale, 
respectând una dintre dog-
mele libertariene: libera 
circulaţie a infor-
maţiei.”(Dilema, 134, 95p. 
14). 
            „Internetul este 
accesat de 40 de milioane 
de oameni.” (România 
liberă, 2147, 97 p.  9) 
            Cei care accesează 
în prezent site-ul au parte 
de un alt cadou; pot des-
cărca şi cânte-
cul…” (Gândul, 22 VIII 
08, p. 16). 
            Acest termen, cu-
noscut mai întâi în domeni-
ul informaticii, a pătruns şi 
în alte domenii, sensurile 
iniţiale cunoscând o adevă-
rată evoluţie. Cuvântul 
intră astfel în contact cu 
termeni despecializaţi 
aparţinând domeniului 
economic, prin intermediul 
mass-media. 
            De ex. 
„împrumuturi pentru acce-
sarea banilor europeni 
nerambursabili” (Adevărul, 
nr. 5144, 2007) ;  
            „Problemele curen-

română standard, dar şi 
cuvinte care aparţin strict 
limbajului informaticii, pe 
care le găsim sau nu în alte 
limbaje ştiinţifice. În în-
cheierea acestui capitol 
vom încerca să caracteri-
zăm limbajul informaticii 
în ansamblu. 
            Pentru alcătuirea 

corpusului ne-am adresat 
în primul rând presei de 
largă circulaţie, studiind 
ocurenţele termenilor in-
formatici, pe o perioadă 
determinată. Reţinem aici 
afirmaţia făcută de V. 
Nyckees, conform căreia 
„a detecta o modificare de 
sens înseamnă a detecta în 
texte o modificare a reguli-
lor de uzaj.” 

te în companiile cu trafic 
mare al documentelor vi-
zează întârzierea în accesa-
rea informaţiei utile, 
pierderea unor documen-
te” (Banii Noştri, 
06.06.2005). 
 
            ADMINISTRATOR 
- termenul a migrat din 
limba comună către limba-
jul specializat al informati-
cii, în sintagma 
„administrator de reţea”, 
adică persoană care admi-
nistrează o reţea de compu-
tere.  
            Ex. „În Timişoara, 
firma Spar scoate la con-
curs un post de administra-
tor de reţea.” (Gândul, 20 
III 2007) 
            „Descriere job: 
administrator reţea medie 
de calculatoare în cadrul 
Parchetului General, din 
subordinea Ministerului 
Public.” 
 
            A SE ADRESA, 
ADRESĂ - ambele cuvinte 
apar în lexicul românesc al 
calculatoarelor şi au etimo-
logie engleză (to address, 
address) fiind omonime cu 
„a se adresa, adresă”, pro-
venite din limba franceză 
(adresser, adresse). 
            Sensul informatic 
al substantivului Adresă 
este: Cod alfanumeric unic, 
propriu fiecărui utilizator 
al serviciilor de internet 
sau de poştă electronică, 
care permite identificarea 
acestuia. 
            Ex. „La adresa iri-
mescu.ro poţi găsi infor-
maţii legate de biografia 
artistului, muzeu şi eveni-
mente desfăşurate 
aici.” (Evenimentul zilei, 
13 VIII 03) 
            „Cei interesaţi de 
oferta de locuri de muncă 
se pot adresa agenţiilor 
teritoriale pentru ocuparea 
forţei de muncă sau pot 
accesa adresa de internet 

„Mockingbird ” 
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lori.   
 
            ANTIPHISHING - 
este un termen specific 
limbajului informaticii, 
fiind cunoscut cu sensul de 
„sistem de securitate care 
protejează utilizatorul îm-
potriva atacurilor de tip 
phishing. 
            Ex.” Primele două 
soluţii integrează: antivi-
rus, antispam, antiphishing 
şi motoare de filtrare a 
conţinutului şi a ataşamen-
telor.” (Jurnalul Naţional, 
5 VII 2007, p. 15) 
 
            ANTISPAM — ter-
men specific informaticii, 
împrumutat din limba en-
gleză şi cunoscut cu sen-
sul: „îndreptat împotriva 
mesajelor de tip spam sosi-
te prin poşta electronică. 
            Ex. „Un memoran-
dum pentru lupta comună 
antispam.” 
            În condiţiile în care 
instrumentele anti-spam 
devin tot mai sofisticate şi 
utilizatorii de e-mail din ce 
în ce mai conştienţi de 
pericolele la care se expun, 
cei care trimit spam-uri 
apelează la metode noi de a 
face ca mesajele lor nedo-
rite să treacă de filtre şi să 
ajungă în inboxurile cât 

www…” (Gândul, 6 II 
2010) 
 
            ALFANUMERIC - 
este înregistrat de DINF 
2009 cu sensul de „ carac-
ter care poate fi o literă sau 
o cifră, iar în DCR 2013 
apare cu sensul inform. 
„care utilizează litere şi 
cifre”. 
            Ex. „Sistemul in-
clude un echipament nou, 
cu dispozitiv de afişare 
alfanumerică  a date-
lor.” (România liberă,  10 
VII 1991, p. 5) 
            „Introdus în 2004, 
codul IBAN era un şir de 
caractere alfanumerice care 
identifica în mod unic la 
nivel internaţional contul 
unui client la o instituţie şi 
era utilizat pentru procesa-
rea plăţilor.”(Evenimentul 
zilei, 11 I 2006) 
 
            ALGORITM - DEX 
înregistreză acest cuvânt cu 
sensul ansamblu de simbo-
luri folosite în matematică 
şi în logică , permiţând 
găsirea în mod mecanic 
(prin calcul) a unor rezulta-
te şi provine din fr. 
„algorithme.” 
            În DN,  „algoritm” 
este un ansamblu de reguli 
şi de operatori pentru efec-
tuarea unui sistem de ope-
raţii într-o ordine dată în 
vederea rezolvării unor 
probleme de un anumit tip.
(fr. algorithme.)” 
            În DEXC,  algoritm 
< engl. „algorithm” şi de-
semnează un termen de 
bază în ştiinţa calculatoare-
lor, reprezentând  o mulţi-
me finită de reguli de cal-
cul care indică operaţiile 
elementare ce sunt necesa-
re rezolvării unor probleme 
de un anumit tip. 
            În DINF, algoritm 
< engl “algorithm” şi este 
un concept folosit în mod 
intuitiv pentru a desemna o 
mulţime finită de operaţii 
care, executate într-o ordi-
ne bine stabilită produc în 
timp finit un alt set de va-

mai multor oa-
meni.” (Gândul, 7 XI 2007, 
p. 21) 
 
            ANTIVIRUS- ter-
men cunoscut în biologie 
cu sensul „substanţă care 
împiedică dezvoltarea vi-
ruşilor”, a ajuns să fie folo-
sit şi în limbajul informati-
cii, devenind astfel, un 
termen interdisciplinar. 
            (inform). „Produs 
software capabil să detec-
teze şi să elimine viruşii 
informatici.” 
            Ex. „Cel mai sigur 
mod de apărare este încăr-
carea de pe internet a ulti-
melor programe antivirus 
şi liste cu ultimii vi-
ruşi.” (Magazin, 21 I 2000) 
            „Cu asemenea per-
formanţe, AVX 6 se 
anunţă a fi unul dintre cele 
mai puternice programe 
antivirus din lu-
me.” (Adevărul, 19 V 
2007, p. 7) 
            „Trei PC-uri pot fi 
protejate cu o singură li-
cenţă antivirus.” (România 
liberă, 1 X 2007) 
 
                                                                                                                             
prof.  Păştin Iuliana 
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INVITAŢIE LA LECTURĂ 

neri, care va dăinui peste 
veacuri,  ” Jurnalul Annei 
Frank”   în care se ilustrea-
ză întâmplările unui copil 
evreu cu un destin necruţă-
tor,  “ Iubirea secretă a 
Annei Frank” de Ellie       
Fieldman, care este o con-
tinuare a Jurnalului Annei 
Frank şi în care se constru-
ieşte gradat, la frontiera 
dintre real-fantastic viaţa 
supravieţuitorului Peter 
Van Pels. 
 Printre alte cărţi 
pe care le apreciez se nu-
mără şi  “Enigma Otiliei”  
de George Călinescu, 
”Marile Speranțe” de Char-
les Dickens ,  ”Invitatie la 
vals “  de Mihail Drumeş, 
care m-au încântat de la 
prima pagină şi m-au ţinut 
nerăbdătoare să aflu ce se 
va intâmpla mai departe. A 
citi înseamnă , din punctul 
meu de vedere, o senzaţie 
unică, inconfundabilă, care 
mă poartă pe cele mai înal-
te ţărmuri şi totodată devi-
ne un lucru sacru , în care 
îmi găsesc liniştea, îmi 
schimb sau nu stările inte-
rioare , fiind sau nu de 
acord cu faptele personaje-
le.  
 Biblioteca poate 

 În bibliotecă , un 
decor învăluit de cărţile 
trecute prin clepsidra tim-
pului , obiecte neînsufleţi-
te, deschizătoare de noi 
orizonturi, avem şansa de a 
prinde aripi prin labirintul 
enigmatic al cuvintelor, de 
a trăi mai multe vieţi, de a 
fi eliberaţi de griji, de a 
visa fără oprelişti şi de a fi 
cuprinşi de vraja lecturii. 

 O carte reprezintă 
şi o provocare, un interes 
sporit pentru cunoaştere şi 
o călăuză în viaţă. Pentru 
mine , cele mai frumoase 
lecturi sunt  “Romeo şi 
Julieta” de William Sha-
kespeare, în care se prezin-
tă iubirea tragic a doi ti-

crea o stare de meditaţie, 
de încântare, de melancolie 
şi noi perspective în 
funcţie de cartea citită şi ne 
îmbogăţesc spiritual, stâr-
nind puternice ecouri, taine 
sau întrebări nedescifrate 
în mintea noastră.  Fiecare 
carte este unică şi creează 
o gamă variată de senti-
mente sau frământări şi 
reprezintă rezultatul unei 
minţi geniale, care încearcă 
să surprindă atât partea 
vazută, cât şi cea nevăzută, 
inefabilă a lumii . 
 Deşi din ce în ce 
mai puţini tineri aleg să îşi 
petreacă timpul liber ci-
tind , biblioteca rămâne un 
templu al cunoaşterii, un 
colţ de paradis, ce îi invită 
pe toţi să pătrundă în acest 
univers. 

Despa Raluca  
Clasa a IX-a A  

 

mi-a surâs. Nu știam prea 
multe despre această țară, 
la istorie nu apărea în nicio 
lecție, la geografie nu am 
discutat nimic despre ea, 
doar pe hartă o mai ve-
deam dacă mă uitam cu 
atenție…  
 Această excursie 
a venit ca un „mărțișor” 
pentru mine, deoarece am 
plecat chiar pe 1 martie. 
Voi știți care este capitala 
Letoniei??? Eu auzisem de 
acest oraș doar la Monopo-
ly, dar nu știam ce impor-
tanță are și nici unde se 
află… Riga, un oraș su-

Nu mi-am imaginat vreo-
dată că o să ajung în Leto-
nia, dar, se pare că norocul 

perb, cu ieșire la Marea 
Baltică, fiind și unul dintre 
cele mai mari orașe din 
regiunea Ţărilor Baltice 
care se bucură de o istorie 
și o cultură foarte veche. 
Am avut ocazia să stau o 
săptămână întreagă și să 
vizitez locuri minunate, 
cum ar fi Muzeul de Cio-
colată „Laima” unde am 
degustat numeroase tipuri 
de ciocolată, Biblioteca 
Națională, o clădire impre-
sionantă, cu douăsprezece 
etaje care avea diferite săli 
pentru studenți unde pu-
teau să învețe alături de 
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Translate sau luați-vă un 
traducător cu voi. În acest 
mod, veți avea mai multe 
șanse să vă descurcați.  
 Letonienii sunt 
iubitori de animale și, prin-
tre blocuri, pe unele străzi, 
poți vedea pisici. Nu au 
problema cu câinii ca la 
noi, ci cu mâțele, care par-
că ar fi pus stăpânire pe 
unele cartiere.  
 Ce-i drept, mi-ar 
fi plăcut să stau mai mult 
în Riga, deoarece este ora-
șul care m-a făcut să visez, 
în timp ce mă plimbam pe 
străzi și să admir arhitectu-
ra veche foarte bine con-
servată, unde clădirile 
vechi se îmbină la perfecție 
cu cele moderne. Vă reco-
mand să vizitați Letonia și 
capitala ei.  

Marinescu Radu Marian  
Clasa a IX-a A  

profesorii lor. 
 Primăria este o 
clădire fascinantă, care 
îmbină noul cu vechiul. 
Aceasta are ceva specific, 
inedit. Din oră în oră, niște 
clopoței sunau. Aceștia 
erau așezați la ultimul etaj, 
pe balcon, reprezentând un 
simbol al orașului.  
 De asemenea, am 
vizitat și o școală din Riga, 
veche de peste o sută de 
ani (1913), renovată și 
modernizată. Era tipul de 
școală clasică, cu clase 
micuțe, iar elevii se mutau 
la fiecare oră în funcție de 
ce materie aveau, deci nu 
aveau o sală de clasă fixă. 
Am văzut un cabinet de 
matematică, unul de fizică, 
altul de limbi moderne și 
laboratoarele de informati-
că. 
 Un moment deo-
sebit a fost vizita la Jo-
urmala, o stațiune de lângă 
Riga, cu plajă la Marea 
Baltică, având ca obiective 
turistice două muzee. Unul 
din ele prezenta istoria 
orașului într-un mod origi-
nal, iar celălalt se numea 
„Muzeul Luminilor”. Aco-
lo, pe pereți, erau diverse 
tablouri pictate cu vopsea 
fluorescentă, care strălucea 
și îți dădea impresia că 
sunt luminate. Se crea as-
tfel un peisaj feeric, de vis, 
în care toate obiectele pic-
tate aveau puterea de a ieși 
din tablouri și să pătrundă 
în lumea reală, ca în bas-
me.   
 În concluzie, ar 
mai fi câteva detalii impor-
tante pe care nu aș vrea să 
le omit. Acestea ar fi limba 
lor, letona, care mi se pare 
dificilă din toate punctele 
de vedere. Ca limbă străi-
nă, ei pun accent mai mult 
pe rusă, dar am avut noro-
cul să cunosc persoane 
care se descurcau destul de 
bine și în engleză.  

Şi un sfat, în cazul 
în care vă duceți acolo, 
pregătiți-vă dicționarele de 
letonă sau rusă, Google 

Fotografie de  la Muzeul Luminilor din Jourmala   

Fântâna de ciocolată de la Muzeul „Laima” din Riga  

Biblioteca Națională din Riga  

Riga văzută de la înălțime  
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IDEI DE VACANŢĂ 

GEŞULUI de la Curtea de 
Argeș. Această mănăstire 
este ctitoria domnitorului 
Neagoe Basarab și a fost 
construită între anii 1514 – 
1517. Este a treia oară 
când vizitez mănăstirea 
(prima oară când eram 
„pionier”, prin clasa a IV-a 
și a doua oară când eram 
student, în anul II). Am 
intrat puțin în interior 
(intrarea se taxează și este 
2 lei), iar cel mai mult m-
am plimbat prin spațioasa 
curte, care are multă ver-
deață (spații întinse cu iar-
bă și flori, dar și falnici 
molizi, stejari și alte specii 
de arbori și arbuști). După 
vreo jumătate de oră am 
ieșit din curtea mănăstirii 
și, peste drum, am fost la 
FÂNTÂNA MEŞTERU-
LUI MANOLE 
(constructorul legendar al 
Mănăstirii Argeșului) unde 
ne-am răcorit puțin (deși 
nu era căldură, că era încă 
dimineață) și de unde ne-
am aprovizionat cu apă 
rece pentru drumul care ne 
aștepta mai departe.  

Pe la ora 10:00 
am părăsit orașul Curtea de 
Argeș și ne-am continuat 
drumul pe DN 7C, care nu 
este altceva decât șoseaua 
TRANSFĂGĂRĂŞAN. 
Acest drum a fost construit 
în perioada 1970 – 1974, 
are o lungime de 151 km 
(cu 3 km mai mult decât 
Transalpina) și leagă Mun-
tenia de Transilvania, de la 
Bascov (jud. Argeș) până 
la Cârțișoara (jud. Sibiu). 
Înainte de următorul popas 
al excursiei noastre am mai 
oprit la o farmacie, deoare-
ce unul dintre turiști a avut 
nevoie urgent de o injecție 
antivenin, fiindcă a fost 
înțepat (în limbă !!!) de o 
albină, în timp ce savura o 
delicioasă felie cu dulceață 
de nu știu ce! Am așteptat 
vreo 20 de minute până i s-
au acordat îngrijirile medi-
cale săracului om și am 

Început de august 
2013. Este o superbă dimi-
neață de sâmbătă (ora 6 și 
10 minute) și mă aflu în 
București, în parcarea de la 
gura de metrou Gara de 
Nord (pe Calea Griviței, 
între Muzeul CFR si picio-
rul Podului Basarab). Sun-
tem un grup de vreo 50 de 
oameni, care așteptăm cu-
minți să apară autocarul ce 
ne va purta, timp de o zi, 

pe cărări (asfaltate) de 
munte. La nici o lună de la 
traversarea Munților Pa-
râng pe șoseaua Transalpi-
na, a venit rândul traversă-
rii Munților Făgărașului 
(cei mai înalți din Româ-
nia) pe vestitul Transfăgă-
rășan. De la sosirea mea în 
acest punct de plecare nu 
am așteptat mai mult de 10 
minute și a apărut autoca-
rul, iar după efectuarea 
formalităților de îmbarcare 
(strigări de nume și urcare 
în mijlocul de transport...în 
ordinea înscrierii la agenția 
de turism) am plecat într-o 
nouă călătorie prin țară, la 
ora 6 și 40 minute (cu 10 
minute întârziere față de 
ora stabilită, că la noi nu 
este Germania sau Japonia 
și încă se acceptă sfertul de 
oră „academic”).  

Am mers fără 
oprire pâna la primul obi-
ectiv turistic al excursiei, 
MĂNĂSTIREA AR-

mers mai departe. 
Următoarea oprire 

a fost în dreptul Hidrocen-
tralei Vidraru, care este 
amplasată subteran în 
Muntele Cetățuia. În vârful 
acestui masiv muntos se 
află un alt obiectiv turistic 
din programul excursiei, 
CETATEA POENARI. 
Aceasta este cunoscută 
drept „Cetatea lui Vlad 
Ţepeș” și este amplasată în 
perimetrul satului Căpățâ-
nenii Pământeni, comuna 
Arefu, județul Argeș. La 
ruinele acestei cetăți se 
ajunge prin pădure, urcând 
cele 1480 trepte ale unei 
scări din beton, pe o cărare 
în zig-zag. Timpul alocat 
dusului/urcușului este de 
45 minute (maxim o oră) și 
cam tot atât durează și în-
toarcerea/
coborârea...depinde de 
condiția fizică a fiecăruia. 
Eu unul am parcurs acest 
drum în 45 de minute dus-
întors (!!!), deși la urcat, pe 
la jumătatea drumului, 
simțeam că nu mai am aer 
din cauza efortului fizic 
depus! Dar, odată ajuns în 
vârful muntelui, efortul 
este răsplătit pe măsură, 
căci de la Cetatea Poenari 
se vede o încântătoare pa-
noramă a Văii Argeșului, 
iar ochii sunt delectați cu 
minunate priveliști monta-
ne. Intrarea la cetate se 
face după achitarea a 5 lei 
(pentru pensionari, studenți 
și elevi taxa este de 2 lei), 
iar programul de vizitare 
pe timpul verii este între 
orele 9:00 și 20:00. Nu toți 
din grupul nostru au vizitat 
Cetatea Poenari, majorita-
tea preferând să-și 
„omoare” cele două ore fie 
la terasa pensiunii „La Ce-
tate” (deci, tot „la cetate” 
au fost!), fie la un picnic pe 
malul râului Argeș.  

Pe la ora 12:00 
am plecat mai departe și, la 
nici 15 minute de mers, am 
ajuns la BARAJUL VI-



 

 

Pagină 47  

întors șoferul la autocar, să 
coboare și să meargă la 
toaletă.  

După ce, pe lângă 
peisajele montane superbe, 
am admirat și un peisaj 
mioritic în mișcare (o tur-
mă de oi c-un cioban vioi), 
ne-am continuat drumul pe 
Transfăgărășan și am urcat 
în serpentine 
(Transfăgărășanul devenea 
din ce în ce mai spectacu-
los) îndreptându-ne (sau 
„șerpuindu-ne”) spre punc-
tul cel mai înalt al călători-
ei noastre, Tunelul/Pasul 
Bâlea (2042 m altitudine). 
La ieșirea din acest tunel 
(887 m – cel mai lung tu-
nel rutier din România) am 
oprit (și aici mare aglome-
rație!) pentru a ne bucura 
de frumusețea unui lac 
natural, LACUL BÂLEA. 
Acesta este situat în Munții 
Făgărașului, la 2 040 m 
altitudine și este un lac 
glaciar. La Bâlea Lac am 
stat cam o oră (a fost timp 
și pentru o bere rece pe 
terasa Cabanei Paltinu), iar 
de aici am început să cobo-
râm pe Transfăgărășan, 
parcurgând cea mai specta-
culoasă porțiune a sa, Bâ-
lea Lac – Bâlea Cascadă 
(foarte frumos se vede 
această porțiune, de sus, de 
la Bâlea Lac).  

Ajunși în zona 
BÂLEA CASCADĂ, am 
mai făcut un popas de vreo 
45 de minute, deci, nu am 

DRARU, unde din cauza 
aglomerației mari de oa-
meni și mașini, nu am pu-
tut opri decât la vreo câțiva 
km mai încolo. Doar șapte 
inși ne-am încumetat să ne 
întoarcem pe jos la Baraj 
pentru a-l admira și pentru 
a face fotografii. Lacul 
Vidraru este un lac de baraj 
artificial, construit între 
Munții Frunții și Masivul 
Ghițu, de-a lungul râului 
Argeș. În imediata apropie-
re a lacului, pe o platformă 
aflată la înălțime (unde am 
urcat și noi), se află  Statu-
ia lui Prometeu/
Monumentul Electricității, 
o uriașă creație artistică din 
metal, care-l înfățișează pe 
eroul din mitologia greacă 
ținând victorios în mâini, 
deasupra capului, fulgerul 
– simbolul electricității.  

După popasul pe 
fugă de la Barajul Vidraru, 
ne-am continuat drumul pe 
Transfăgărășan și o altă 
oprire a fost la Cabana 
Capra (1585 m altitudine), 
unde ne-am consumat 
sandwichurile, ne-am 
„toiletat” și unde ne-am 
odihnit (când la soare, când 
la umbră) respirând aerul 
curat al muntelui. O turistă 
mai în vârstă a respirat 
aerul curat sau nu al auto-
carului, deoarece a adormit 
în mașină, iar șoferul nu a 
observat-o și a încuiat-o în 
interior! Doamna cu prici-
na a apucat totuși, când s-a 

avut timp să mergem, pe 
jos, să vedem de aproape 
această cascadă, însă am 
admirat-o de la distanță, 
din zona de plecare a tele-
cabinei care face legătura 
între Bâlea Cascadă și Bâ-
lea Lac.  

Spre seară, am 
parcurs ultimii kilometrii 
ai Transfăgărășanului, vră-
jiți de ceea ce văzusem 
până atunci, iar ca bonus 
am avut priveliștile super-
be ale VĂII OLTULUI, pe 
care am parcurs-o în vite-
ză, ultima oprire fiind la 
MĂNĂSTIREA COZIA. 
Acest așezământ religios 
este o ctitorie a domnitoru-
lui Mircea cel Bătrân și a 
fost construită între anii 
1387 și 1391. Este situată 
pe teritoriul orașului Căli-
mănești, județul Vâlcea. A 
fost a nu știu câta oară 
când am revăzut Mănăsti-
rea Cozia și mereu m-a 
frapat curățenia și ordinea 
din interiorul curții aceste-
ia, deși este o mănăstire de 
călugări.  

Am ajuns în Bu-
curești pe la ora 23:00 și 
am înnoptat în Gara de 
Nord. Aveam tren spre 
Târgoviște la ora 4:00 di-
mineața. Timpul de aștep-
tare în gară a trecut destul 
de greu, dar mi l-am îndul-
cit ascultând muzică în 
căști și rememorând toate 
momentele frumoase ale 
acestui traseu, pe care vi-l 
recomand cu plăcere vara, 
deoarece Transfăgărășanul 
este deschis circulației pe 
întreaga sa porțiune, numai 
între 1 iulie și 31 octom-
brie. 

 
Prof. Ion Busuioc  

„Indiferent ce se 

întâmplă, o călă-

torie îți oferă în-

totdeauna ceva de 

spus.”  
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ITALIA (LECŢIE ÎN VERSURI!)  

Mai ales peninsulară. 
Peninsula se numește... 
Da, Italică...firește! 
(Dar ea mai are un nume, 
Apeninică îi spune... 
De la Apenini, ce-s munți... 
Nu cunosc aceasta mulți!) 
E-o țară peninsulară 
Dar, puțin, și insulară: 
Are Insula Sicilia, 
Are Insula Sardinia... 
Şi-alte insule mai mici, 
Nu le amintim aici. 
 
Reliefu-i variat, 
Acesta este format 
Din munți, dealuri și câmpii, 
Haideți să vedem, copii! 
În nord, și de strajă stau, 
Munții Alpi, impunători, 
4 000 de  metri au, 
Deci, cu vârfuri între nori. 
Apoi, în partea centrală, 
Ca o șiră vertebrală, 
Munții Apenini sunt „Şeful” 
Şi domină relieful! 
În Italia sunt vulcani, 
Ce amenință de ani, 
Că transformă lava-n fluviu!!!... 
Ei sunt Etna și Vezuviu! 
La poalele munților 
E zona dealurilor. 
 
Astfel, Alpii au la poale 
Multe dealuri și coline, 
Care au rocă mai moale, 
Dealurile Prealpine. 
Şi tot la Alpi, la picioare, 
E un podiș foarte mare, 
Cu un relief mai plan, 
Piemontul Italian. 
(Piemont, să știți, s-ar traduce, 
Ca fiind „picior de munte”). 
Şi câmpii Italia are, 
A Padului – cea mai mare, 
Iar în zone marginale, 
Foarte aproape de mare,  
Sunt și câmpii litorale. 
 
Clima e subtropicală 
Sau mediteraneană, 
Cu veri calde, secetoase, 
Cu ierni blânde și ploioase. 
 
Apele sunt râuri scurte, 
Ce coboară de la munte... 
Arno, Pad mai cunoscute... 
Şi Tibru-mbrăcat de gală, 
Că trece prin capitală! 

Italia este un stat, 
Care este așezat 
În Europa, să știți, 
Dar, în sud o să-l găsiți. 
 
Dac-o să priviți pe hartă, 
Conturul său ne arată, 
Că are-o formă ciudată, 
De cizmă cu toc, înaltă! 
 
Are ca vecină marea 
Ce-i spune Mediterana... 
Mai precis, o mărginesc 
Trei mări...și le denumesc: 
Adriatică la est, 
Tireniană la vest, 
Iar la sud, o mare tonică, 
Numele ei este...Ionică! 
(Nu puneți accent pe „i”, 
Ci pe „o”, măi dragi copii! 
Să n-o numim eronat! 
N-are nume de...băiat!!! 
Numele mării provine 
Din istorie, se pare, 
De la vechi ionieni, 
Care-au navigat pe mare.) 
 
Astăzi sunt, și cinste vremii, 
Vecini cu italienii: 
Francezii, elvețienii, 
Austriecii, slovenii. 
În Italia sunt prezente, 
Două țări independente, 
Foarte mici ca suprafață, 
Dar cu mare importanță: 
Unul este Vatican, 
Care e Statul Papal, 
Altul, stat fără pereche, 
San Marino se numește, 
Republica cea mai veche, 
Şi cu asta se mândrește! 
Ambele sunt țări-enclavă 
Şi, să vă explic în grabă: 
Teritoriul lor de stat 
E cu totul...în alt stat!!! 
(Deci, un stat e-nconjurat 
De hotarul altui stat!). 
Italia este o țară, 

Italia și lacuri are, 
Unele sunt glaciare... 
Trei au nume mai sonore: 
Como, Garda și Maggiore. 
 
Vegetația e bogată, 
Pe relief etajată. 
Jos, sunt maquis-uri țepoase, 
Mai sus, păduri de foioase, 
Şi mai sus, de rășinoase, 
Iar în vârf plante ierboase 
(Ierburile or să țină 
De vegetația alpină). 
 
Populația, în persoane, 
E de 60 milioane... 
Şi e-n creștere ușoară, 
Nu pe cale naturală, 
Ci datorită migrației, 
Care dă spor populației. 
Apropo de imigranți, 
Care-s cei mai importanți?! 
Românii, răspundeți tare, 
Că-s în număr foarte mare! 
 
La orașe, ce să zic... 
Roma-i capitala țării,  
Nu prea e vreunul mic, 
Multe sunt la malul mării... 
Ca să și scrieți ceva, 
Să-nșirăm vreo câteva: 
Milano, Torino, Bari, 
Napoli și Cagliari. 
De vreți să adăugați, 
Vă rog, harta consultați! 
 
Italia este bogată, 
Economic dezvoltată, 
Chiar dacă acum e criză 
Şi nu mai e chiar în priză! 
Nordul e mai dezvoltat, 
(Cu centre industriale, 
Cu resurse naturale... 
Cu terenuri mai fertile 
Şi cu tradiții textile...) 
Sudul mai înapoiat. 
(Cu o climă mai uscată, 
Populație dispersată, 
Relieful mai stâncos, 
Vulcanism periculos...). 
 
De Italia putem spune, 
Că se remarcă în lume 
Prin producția de struguri, 
De măsline și de vinuri, 
Prin cultivarea de citrice  
Şi alte plante specifice, 
Prin turismul dezvoltat. 
(Multe sunt de vizitat: 
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Orașele principale, 
Cu atracții culturale, 
Regiunile montane, 
Cu atracții naturale, 
Dar și cele litorale... 
Nu vreau aici ca să-mi scape, 
Orașul cu „străzi de ape”, 
Ce se numește Veneția). 
Şi cu asta-mi închei...lecția. 
 
Sper ca data viitoare, 
La lecția următoare, 
Să mai fiți cu toți în clasă, 
Să nu emigrați în masă!  
 
Prof. Ion Busuioc  

CUM POŢI SCĂPA DE STRES ??? 

stresul se ameliorează pu-
țin. 
  În al doilea rând, 
o altă modalitate de a scăpa 
de stres este aceea de a lua 
pauze mai des în ceea ce 
faceți, vă odihniți mai mult 
și scăpați de stres. În cazul 
în care aveți o zi foarte 
încărcată și nu aveți timp 
nici măcar de două pauze , 
luați măcar una. 

  De asemenea, într
-o zi foarte aglomerată 
găsiți-vă măcar 15 minute 
libere în care să nu aveți 
legătură cu telefonul, cu 
internetul, cu televizorul, 
pur și simplu ieșiți undeva 
în natură sau stați singuri 
într-o cameră și faceți ce 
vă place. 
  O altă terapie 

 În zilele noastre, 
aud de la oameni în general 
că sunt stresați. 
Ce este stresul? Stresul 
este principala cauză  a 
problemelor de sănătate pe 
care le au oamenii, de ace-
ea ele trebuie înlăturate.  
Vă propun câteva sfaturi 
pentru a înlătura stresul, 
cred eu că vor funcționa. 
  În primul rând, 

pentru „vindecarea” stresu-
lui este recomandat  să 
dormiți mai devreme, dar 
asta ar însemna să vă treziți 
și mai devreme , ceea ce nu 
este foarte favorabil...sau 
să mestecați gumă. Da, 
exact, mestecați gumă, la 
școală  înaintea unui test 
sau înaintea unei prezen-
tări. Dacă mesteci o gumă 

pentru a reduce stresul este 
și terapia prin muzică. Da-
că îți bate inima din ce în 
ce mai tare de la grijile pe 
care le ai, ascultă o melo-
die liniștitoare, intră pe 
Youtube sau unde dorești 
și ascultă muzică. Tot Yo-
utube-ul este bun pentru a 
căuta filme amuzante. 
Doar uită-te la ele și râzi, 
deoarece râsul este o mo-
dalitate foarte bună de a 
scăpa de stres.  
 Pe de o parte, nu 
refuzați să cunoașteți oa-
meni noi, cu cât rețeaua ta 
de prieteni se mărește cu 
atât sănătatea ta emoțională 
crește.  
  Totodată și mân-
carea este importantă în 
reducerea stresului, dacă 
mănânci regulat, sănătos și 
faci sport zilnic, stresul nu 
va mai fi una din proble-
mele tale. 
 Acestea fiind spuse, nu vă 
îngrijorați pentru ziua de 
mâine, deoarece stresul va 
crește ; nu mai trăiți în 
viitor ci în prezent , aveți 
încredere în voi și fiți me-
reu optimiști. 
Sper că v-am ajutat !!!  

Ioniță Alexandra  
Clasa a IX-a A  

„Arpegiu”  
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TO TEACH OR NOT TO TEACH LITERATURE…?  

thinking and this way they 
become more open-
minded. As a teacher of 
English, I see my students 
involved in different activ-
ities and I strongly believe 
that the English class pre-
pares students for life. 
We love teaching literature 
because we love the sto-
ries, we love the philoso-
phy, we love the ideas that 
come from the tale. Per-
sonally, I love the conver-
sations that I am able to 
have with the classes. My 
best days in the classroom 
are days when I say very 
little or even nothing or all 
and the students express 
their opinions about the 
novels they read. I love to 
hear the ideas the students 
have. Sometimes, they see 
different perspectives on a 
given matter or simply 
have different interpreta-
tions to the characters’ 
feelings and emotions. I 
like to have them involved 
in different projects, de-
bates, they perform 
speeches in front of large 
audiences-all of them on 
literature topics. 
These are the things that 

  ‘’I’ll teach you differ-
ences”,   Kent says to Os-
wald in King Lear. This is 
what literature teachers do 
in classroom; they teach 
their students differences, 
that is, as many different 
ways to think about a liter-
ary work as possible. To 
leap over the wall of self, 
to look through another’s 
eyes – this is valuable ex-
perience, which literature 
offers. It also has much 
practical knowledge to 
offer the students. An art 
of words, it can help them 
become more sensitive to 
language, both theirs and 
other people’s. It can make 
them aware of the differ-
ence between the word that 
is exactly right and the 
word that is merely good 
enough. Mark Twain calls 
it “the difference between 
the lightning and the light-
ening-bug Here is the text: 
in how many ways can it 
have meaning? I consider 
the English class extremely 
important because the stu-
dents learn to write better 
papers, they read and ana-
lyze what they read, they 
develop an analytical 

make my job meaningful 
and are the reasons why I 
teach literature. To realize 
that students have the op-
portunity to improve their 
thinking and to stretch 
their imagination in ways 
that other subjects typical-
ly do not provide. 
English is a subject area 
that many students wish it 
had specific rules, guide-
lines and steps to follow 
that would result in the 
perfect essay ,some rules 
to help them get a good 
mark. There are no definite 
routes but the students can 
explore some options that 
could bring them closer to 
literature. English is an 
art ,not a science. 
Quite often we feel a cer-
tain responsibility to ex-
pose students to specific 
stories and authors .In my 
opinion the students who 
study English in high 
school must read the most 
important English writers 
and their works and also 
learn about the history and 
culture of Great Britain 
and America ,the literary 
trends and movements ,the 
literary criticism, they 
must be able to express 
their ideas on a text etc. 
One of the biggest chal-
lenges that stems from an 
ever-changing and always-

advancing world is the 
relevance of things like 

literature. For students who 
are going off to college to 

pursue engineering, mathe-
matics and science de-

grees, it is hard to argue 
that reading “Great Expec-
tations” will be useful ,that 

analyzing literature and 
finding the author’s mes-

sage buried deep in the 
words will be useful. 

Prof. Cismaru Daniela  

„Singurătate”  
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în aplicare instantaneu şi 
îmi las amprenta pe fiecare 
bijuterie. La început am 
făcut doar cercei( lungi , cu 
pene , bobiţe, cu diferite 
charm-uri), iar apoi am 
început să fac şi brăţări 
pentru toate gusturile, şi m
-am decis să îmi diversific 
pasiunea creând coliere (cu 
pene, mărgele, pandantive 
şi tot felul de accesorii).  
Am încercat să mă adaptez 
stilului actual, accesoriile 
fiind majoritatea în trend. 
Este ceva pozitiv să ai un 
hobby ca acesta pentru că 
te pregăteşte într-un fel 
pentru adevăratele ocu-
paţii. Am învăţat cum să 
îmi vând produsele, am de-
a face cu oameni în perma-
nenţă şi am învăţat cum să 
îmi valorific eforturile. Mi-
am format din punct de 
vedere al aprecierii estetice 
o afinitate pentru tot ce 
înseamnă "frumos". Apre-
ciez bunul gust, lucru care 
mă ajută în viaţa de zi cu 
zi. Recomand oricui să îşi 
găsească pasiunea şi să îşi 
dedice timpul în folosul ei.  

   PĂUNESCU SEBASTI-
AN 
CLASA A IX-A F 

 Există foarte 
puţine lucruri care te fac să 
uiţi de noţiunea timpului.  
Te fac să stai concentrat 
ore întregi şi să nu mai ții 
cont de tot ce te înconjoa-
ră. Durează ceva până des-
coperi care e acel lucru şi 
apoi începe magia. Pasiu-
nea mea de a crea bijuterii 
a început în anul 2013 
când am văzut procedurile 
specifice la cineva. Am 
observat o dexteritate a 
mâinilor şi o rapiditate în 
gândire. Nu credeam vreo-
dată că ceva aşa de simplu 
aparent necesită atât de 
multă îndemânare. Se pu-
tea distinge faptul că per-
soana respectivă nu făcea 
simple articole hand made 
ci era şi este un artist care 
se dedică în întregime. Am 
rămas cu gândul mult timp 
la ceea ce văzusem, încât 
am încercat. Iniţial a fost 
complicat dar cu timpul m-
am perfecţionat. Ceea ce 
fac eu este în procent de 
1% talent şi 99% muncă. 
Cu timpul am învăţat să le 
creez şi fac asta şi în pre-
zent. Îmi ocupă foarte mult 
timp dar este o plăcere. Mă 
regăsesc în munca mea şi 
consider că este cel mai 
util mod de a-mi petrece 
timpul liber.  

 Cel mai avantajos 
lucru este că articolele 
hand made necesită creati-
vitate. Când am idei le pun 

ÎNTRE PASIUNE ŞI CREAŢIE 
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MINIVOLUM,  DE CĂTĂLINA MARIA ŞERBAN, CLASA a XII-a A  

Spune-mi nimic 

 
Dar înainte vreau să-mi spui ceva, ce se ascunde în inima ta? 

E o lume mai bună sau poate mai rea… 
E un oraș, vreau să îl vizitez,măcar atriul stâng; 
E un munte, vreau să îl întreb cum s-a înălțat atât de mult; 
E o mare, pentru că vreau să știu cum e să stea pe țărm atât de puțin; 
E o floare, vreau să știu de la ea cum s-a împăcat cu gândul că e trecătoare. 
Sau e o bibliotecă cu dorințe închise în cuvinte, cu sentimente, cu trăiri, neîmpliniri, tristeți și cu dureri neatinse? 
Ştiai că ușa inimii tale s-a deschis în casa mea…am intrat, îți scriu de acolo, nu vreau să plec, nici ea nu vrea. 
Să-ți spun ce e în ea? 
Habar n-am cum să îți descriu ca să înțelegi ceva: e o operă de artă  inima ta ! 
E iubire, iubire…a da,iubire, da, asta e în ea… 
Ştii, în inima ta nu vreau să dorm, pentru că realitatea, firescul, imensitatea, prietenia care cântă, iubirea din ea sunt 
mai frumoase decât orice vis pe care l-aș putea visa !... 
Auzi și tu ? Mi se pare mie sau cineva a intrat chiar acum în casa ta și unde a fugit inima mea ?  

 

Osmoză 
 
I...nima mea e atât de mică, 
Dar nu crede-n infinitul de frică. 
U...rcă rotund în sufletul meu, 
Mă zboară din gând, mă zboară râzând. 
B...ate-n vânt, mă răstoarnă-n ecou, 
Risipită-n tonalităţi  împachetez un cadou. 
I...nima mea, doar ea e vinovată, 
A postulat prezenţa ta minunată. 
R...icoşează acum atomii din ea, 
Nu-i pot opri, vor să se înece-n esenţa ta. 
E...u port acelaşi cadou în lumină împachetat,  
Soarele m-a luat de mână, pe tine te-a agăţat. 
 
Pentru tine 
 
aş putea oricând să te întâlnesc, 
ar fi politicos să îţi zâmbesc. 
am zâmbet mereu pentru tine...e o nebunie, 
tu eşti, nimeni nu ştie. 
gândurile mele hohotesc pentru tine, 
îţi zâmbesc, iartă-mă, nu mă pot abţine. 
am înaripat multe zâmbete către tine, 
ţi le-am trimis în baloane de săpun, 
mmm...nu aveam nimic mai bun. 
eu doar le-am dat substanţă din sufletul meu colorat, 
într-un gând, numaidecât, ele au zburat. 
poţi să te descoperi în puzzle-ul de zâmbete şi pe tine,  
să te gândeşti că eşti cumva făcut de mine, 
dintr-o materie sensibilă, 
pe care-am descoperit-o latentă între noi, 
un zâmbet ţipă în doi: iubire suntem amândoi ! 
e rândul tău acum, 
fii politicos îţi spun... 
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Eu nu sunt specială 
 
De ce ?... 
Eu nu sunt specială. 
 
Doar scriu cu pixul meu roşu despre tine, datorită ţie, 
şi vorbesc cu cărţile mele,  cu florile de pe biroul meu, 
cu moleculele mele, cu sufletul lor hipersensibil, 
vorbesc cu ele, despre tine, mereu. 
Eu doar scriu şi vorbesc. 
 
Doar sunt acolo, aici, undeva sau altundeva pentru tine, 
recepţionez toate undele sentimentale pe care le primesc, 
şi le încurajez să se întoarcă, 
cu frecvenţă mai mare către tine,  
acum, ieri, mâine şi mereu. 
Eu doar sunt şi primesc. 
 
Doar mă gândesc, cu inima toată să zâmbesc când te văd, 
şi când nu te văd, mă gândesc, 
cum să scurtez timpul,cum să-l păcălesc, 
să vin, să tac, să-ti cumva-vorbesc. 
Eu doar gândesc, cu toată inima şi zâmbesc. 
 
Doar stau, număr pe degete secunde despre tine, 
le împart apoi în minute, 
astfel nu mai par atât de multe. 
Şi trec în final, peste mine orele, multele, frumoasele, perfectele ore despre tine. 
Eu doar stau şi le vorbesc. 
 
De ce ? 
Eu nu sunt specială, dar te iubesc ! 
 
Gânduri 
 
Plouă... 
să ne privim cu ochii închisi 
ore întregi de vară,rosii,verzi si albastre, 
sa ne privim pentru o clipă doar,cu ochii închisi, 
viata toată,cu ochii închisi. 
Să ne vedem scheletul acostat in trup, 
pe malul mării AB 0 B A sanguine, 
să vezi cum ochii tăi si mâna ta si gândul tău, 
iubirea ta mi-au spart retina 
si au venit să-mi mângâie inima. 
De atunci în paradisul celular se răspândește neîncetat par-
fumul tău, 
sub un ecou; 
E un clopot care sună tot de atunci in ritmul tău,e muzica din glasul tău!... 
E arta de a fi acum aleasa eu,cea care scrie in locul tău. 
Să ne deschidem ochii,să vedem că între timp chiar soarele a răsărit si un curcubeu albastru,verde,rosu s-a trezit; 
A auzit că ai venit cu ochii tăi,cu mâna ta,cu gândul tău, 
să transplantezi iubirea între noi. 
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 Esenţă de alb 
 
Cum să descriu, cum să expun? 
E...zâmbetele râd, 
O...gândurile curg, 
A...sentimentele plâng, 
iar eu mă recompun. 
 
Un ceas uitat de timp, 
Îmi răsuceşte ochii în interior, 
Mă îmbrac în suflet 
Şi îmi potrivesc lumina lor. 
 
Prin pata oarbă văd fanta de necunoscut, 
E negru, dens...poate prea mult. 
Dar nu mă sperie, 
Nu mă ascund, eu sunt ! 
 
Sunt eu, înainte ca mistralul cunoaşterii de mine, 
Să mă descătuşeze 
din închisoarea, pe care singură mi-o plătesc, 
Să mă dezlănţui: 
Să scotocesc în scorbura copacilor înţelepţi. 
după, găsesc antimistralul 
şi mă alipesc la ce-am fost, drepţi. 
 
Voi fi aceeaşi eu, diferită de acum 
Şi voi vrea din nou să mă recompun. 
 
Alchimineîntine 
 
răsar din mine şi apun spre tine; 
eşti pe marginea prăpăstioasă a inimii mele acum 
şi vezi primul răsărit de pe pământul trupului meu nocturn. 
eu te îmbrătişez o stea... 
întunecând se-ntunecă-ntunericul şi-aprinde lumina… 
 
Îmbrăţişarea 
 
Descui cu sufletul minutele şi le împart în secunde, 
mă aşez în gând, 
Vreau doar să te îmbrăţişez plângând. 
Să simt cum lumea toată se miscă accelerat în jurul meu, 
Iar eu empatică stau şi numar genele ochiului tău, 
Înalţ dorinţe către lumi mai mari... 
Eşti tu, în zborul norilor hoinari. 
Îmi pare rău, te strâng atât de tare,  
încât din două puncte devenim unul cu patru picioare. 
Respir o fericire, e aceeaşi cu a ta!? 
A fost un fulger evadat din gând, 
Vreau doar să te îmbrăţişez plângând. 
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 Cântec trist 
 
Ieri unde-ai fost, azi unde eşti ? 
Eu sunt în universul bidimensional al umbrei noastre reci. 
Te simt, te aştept, te strig 
Şi învelesc speranţe-n frig. 
 
Sunt singură, nimic nu mă-nconjoară, 
Mi-e dor şi frigul mă omoară. 
Îmi saltă inima din piept şi sapă o groapă pentru ea, 
mă doare, e aceeaşi rană, vindecată ieri, abia. 
 
Pământul să-i îngroape, nu poate, greu încercată, suflarea sa. 
Nu pot să fiu golită de iubire, 
Inima a accelerat-o la nesfârșire, 
cu o viteză mare, în eu, mic infinit,  
în toate organele sensibile din mine. 
 
Dar chiar golită de iubire, 
radiază însămi, nocivă materie albă de iubire, în neştire. 
De ce ? am iubire latentă acum: 
încrederea că eşti, dovadă e că sunt ! 
Te simt, te aştept, te strig, 
Dar până vii, continui să-nvelesc speranţe-n frig… 
 
 Salvarea 
 
Mă învelesc cu scoarţa terestră; 
Am întins piciorul, să zbor sub pământ deja. 
Îmi tremură aripa piciorului, 
în faţa mea, o simt, 
se cutremură o inimă. 
Eşti aici, e a ta! 
Nu credeam că dorul  
poate sparge timpul şi poate sublima... 
iubirea ta îşi vărsă sentimentele acum 
peste tot în mine, în inima mea. 
Nu ştiu să vorbesc ce simt: 
mă dezvelesc de scoarţa gândurilor, grea. întineresc. iubesc! 
 
 Adjectiv 
 
Tu eşti cel care mi-a dăruit indicativul prezent te iubesc ! 
şi substantivul iubire... 
îmi amintesc de ele, participiile pe care mi le-ai oferit: 
eşti iubită, sunt iubit ! 
 
Şi totul într-o zi, 
eu te radiografiam, tu parcă mă-ntrebai: mă ştii ? 
Sunt un copil, eşti lumea mea de jucării. 
Sunt telescop, eşti infinitul unei galaxii. 
Sunt un ocean, eşti ţărmul meu de zi cu zi. 
Sunt un carton, eşti o cutie de carton. 
Sunt un aeroport, tu eşti un avion. 
Sunt un creion, tu eşti o-ascuţitoare. 
Sunt pom, tu eşti un fel de soare. 
Sunt eu, eşti detector de mine. 
Eşti tu, sunt sinonim total cu tine. 



Nr. 7 

Aprilie 2015  

 

Pagină 56  

MINIVOLUM 

Combinări 
 
Ne permutăm într-o lume aranjată cu noi, 
Suntem artişti delegaţi în acest ştiinţific  război. 
 
Particule şi antiparticule se ciocnesc, dispar; 
Noi ne iubim...empatic univers unitar ! 
 
Ne simţim ca două galaxii intrate în coliziune, 
Nu sţim cum ne cheamă, nu poartă niciuna al celeilalte nume. 
 
Doar vălsăm în spaţiul cosmic amândoi, 
Nu ne oprim...muzica-eu,tu suntem noi. 
 
Ne atingem, ne strângem dionisiac de mână, 
Interferăm într-o îmbrăţişare nebună. 
 
Urcăm ape şi înotăm munţi, 
Reprezentăm grafic sentimente momentane pe frunţi. 
 
Ne aranjăm într-o lume permutată cu noi, 
Suntem artişti, mântuiţi în acest ştiinţific război! 
 
Permutări 
 
Unde? 
Oriunde,nicăieri şi niciunde. 
Pentru că sunt şi fiindcă eşti, mereu îţi voi răspunde. 
Oriunde, niciunde şi nicăieri, 
Zburăm spre mâine astăzi, şi spre ieri. 
Nicăieri, oriunde şi niciunde, 
Ne-atingem gândurile, fără a ne ascunde. 
Nicăieri, niciunde şi oriunde, 
Facem schimb frenetici de sentimente rotunde. 
Niciunde, nicăieri şi oriunde, 
Un zâmbet scapă-n două aripi de secunde. 
Niciunde, oriunde şi nicăieri. 
Unde?..Sunt aici ! 
Oriunde, nicăieri şi niciunde!... 
 
Aranjamente 
 
Ai putea spune că n-am nimic mai bun de făcut, 
Dar eu încerc şi-ncerc de mult. 
...Mă obsedează gândul de a afla mai bine, 
Cum aş putea forma aranjamente de mine, luate câte tine. 
Şi cum le-aş calcula, dacă totuşi le-aş lua? 
Aş aranja iubirea mea şi a ta, 
Asta ar duce la infinit undeva! 
Şi astfel nicio limită n-ar exista; 
N-ar fi discontinuitate între noi , 
Nici de speţa 1, nici de speţa 2. 
Ar fi o continuitate fizică dacă-am putea, 
Să ne strângem de mână întotdeauna. 
Şi continuitate metafizică ar fi, 
Atunci când ne-am privi ore întregi ca doi copii. 
Asta e doar nebunia mea firească de a calcula... 
Şi cred că ar putea fi corectă dacă şi tu ai accepta. 
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 Vrei ? 
 
să te aud zâmbind, 
te vad zâmbind, 
te simti zâmbind, 
de dorul meu aburind? 
De ce nu esti acum cu mine? 
Vreau să mă auzi 
si să vezi cum îmi răsare zâmbet în privire atunci când gândul zboară crescător la tine ,mereu la tine, 
robindu-mi neuronii să facă pe secundă zeci si chiar sute de sinapse doar pentru a te recunoaste. 
vreau sa stii ca restul vietii mele creste-n tine , 
în ventriculul tău drept voi sta întreagă viata mea  
si voi călători cu tine mai departe, 
în muntele de coaste si-n marea celulară de tesuturi epiteliale,musculare si nervoase, 
 acolo unde tu si eu,eu si tu, 
amândoi suntem esenta imperfectilor perfecti. 
Eu vreau să vină măcar mâine restul vietii mele 
si să mă vezi iubind să te iubesc. 
Nu vrei ca mâine inima să-ti bată in ritmul meu? 

 

ELEVII NOŞTRI CALIFICAŢI LA FAZA NAŢIONALĂ A 

OLIMPIADELOR ŞI CONCURSURILOR  

FIZICĂ: 
Toma Vlad – cls a XII-a A  
Stan Bianca – cls VIII- a 
Savu Ionuț — cls a VIII-a 
 
CHIMIE: Teleanu Flor in, cls a XII-a A 
 
MATEMATICĂ: Teleanu Flor in, cls. A XII-a A  
 
LIMBA ROMÂNĂ: Şerban Cătălina, cls. a XII– a A  
 
INFORMATICA:  
Dinu Radu, cls. a XI-a A 
Savu Ionuț, cls. VIII-a A  
Crăciun Valentin, cls. a IX-a A 
 
SOCIOLOGIE: Stătescu Sabrina, cls. XI-a E  
 
LIMBA ENGLEZĂ: Stroe Andreea,   cls. a XI-a A  
 
CANGURUL LINGVIST, LIMBA FRANCEZĂ:  
Săndulescu Andreea, cls a XII-a A 
Săndulescu Iulia, cls. a VI-a A  
Marinescu Radu Marian, cls a IX-a A  
 
CANGURUL LINGVIST, LIMBA ENGLEZĂ:  
Nanu Theodora, cls. a XII-a A  
Stroe Andreea, cls. a XI-a A   



Nr. 7 

Aprilie 2015  

 

Pagină 58  

SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT 2015 

și subiectele acestui tip de 
examen, iar pe de altă par-
te, verificarea nivelului de 
pregătire al elevilor şi sta-
bilirea unor măsuri în con-
secinţă pentru îmbunătăţi-
rea rezultatelor la exame-
nul din vară.  La fel ca anul 
trecut, subiectele au fost 
unice, la nivel naţional, 
respectiv diferenţiate, în 
funcţie de filieră, profil şi 
specializare, fiind elaborate 
de Centrul Naţional de 
Evaluare şi Examinare, în 
conformitate cu modelele 
de subiecte publicate încă 
din luna noiembrie 2014 pe 
site-ul subiec-
te2015.edu.ro. Notele 
obţinute la simulările nati-
onale se pot trece in cata-
log, doar la solicitarea ele-
vului. De asemenea, rezul-
tatele trebuie analizate la 
nivelul fiecărei unităţi de 
învăţământ, prin discuţii 
individuale cu elevii, dez-
bateri la nivelul clasei, 
şedinţe cu părinţii, precum 
şi la nivelul consiliului 
profesoral, în vederea 
adoptării unor măsuri pen-
tru îmbunătăţirea perfor-
manţelor şcolare. 
     Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice 
anunţă că ponderea elevilor 
clasei a XII-a care au 
obţinut note peste 5 este 
următoarea: 61,36% la 
Limba română (procentaj 
superior celui de anul tre-
cut: 52,80%), 75,49% la 
Limba maternă (cu aproape 
8 procente în plus faţă de 
2014 - 67,78%), 52,49% la 
proba obligatorie a profilu-
lui - Matematică sau Istorie 
(procentaj superior faţă de 
2014 - 42,51%), respectiv 
60,30% la proba la alegere 
a profilului (cu peste 7 
procente în raport cu 2014 
- 53,92%). Situaţia notelor 
peste 5 la clasa a XI-a se 
prezintă astfel: Limba ro-
mână - 51,77% (în creştere 
cu peste 7 procente faţă de 
2014 - 44,22%), proba 

     În perioada 2-6 martie, 
elevii de clasa a XI-a și 
clasa a XII-a au participat 
la simulările naționale ale 
examenului de  Bacalau-
reat 2015. Este al doilea an 
în care elevii de clasa a XI-
a au susținut examen după 
aceleași modele de subiec-

te pe care dau şi elevii de 
clasa a XII-a şi în aceleaşi 
condiţii ca la examenul din 
vară.  
     Scopul simulării probe-
lor scrise din cadrul exa-
menului de Bacalaureat, 
atât pentru clasa a XI-a, cât 
şi pentru clasa a XII-a, 
este, pe de o parte, familia-
rizarea elevilor cu regulile 

obligatorie a profilului/
Matematică sau Istorie - 
42,35% (în creştere cu 
peste 6 procente faţă de 
anul trecut - 36,32%) şi 
Limba maternă - 56,97% 
(în scădere faţă de 2014 - 
62,42%). 
     Rata de participare la 
clasa a XI-a a fost de 
86,41% (128.052 de elevi 
prezenţi din 148.143 de 
elevi înscrişi), respectiv 
83,31% la clasa a XII-a 
(147.454 de elevi prezenţi 
din 177.000 de elevi în-
scrişi). 
     Rezultatele obținute de 
elevii liceului ,,I. L. Cara-
giale”, note peste 5, au 
fost:  60,82% la Limba 
română (43,30% uman, 
85,55% real), 68,42% la 
Matematică (92,30% mate-
matică-informatică, 
39,53% științe ale naturii), 
61,73 Istorie, 68,75% Ana-
tomie, 80% Chimie anor-
ganică, 91,66% Chimie 
organică, 100% Fizică, 
82,14% Geografie, 73,91% 
Logică și 30,43% Sociolo-
gie. Închei cu speranța că 
aceste procente vor fi im-
bunătățite la examenul din 
vară. Baftă!  
Prof. Manu Adrian 
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Barbu Ana Maria  

Barbu Ana Maria 

Tirca Andreea Mirabela  

Rabaea Alexandra  
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Marian 

Design logo: Irimia Octavian  

Desene: Geană Adriana, Aura Necula  

Fotografii: Răvoianu Andreea,  

Marinescu Radu Marian   
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