
 Acum, în pragul 
sărbătorilor de iarnă, să 
trecem  peste ce a  fost, 
să  credem cu adevărat 
că ceva se va schim-
ba. Gândul la un an 
nou  este ca  o carte 
deschisă cu reţete din 
care  alegem ce ni se 
potriveşte şi  îmi doresc 
să pornim  la drum cu 
încredere! La mulţi ani! 
O viaţă împlinită şi fe-
ricită! 
 Chiar dacă vi se 
par aceleaşi urări în 
fiecare an, sunt făcute 
cu sinceritate şi apreci-
ere.  

 Aşadar, vă do-
resc, dragii mei colegi,  
sănătate, bani, iubire şi 
linişte. La Mulţi Ani şi 
un An Nou Fericit!! 
 Cu speranţa că 
anul nou va fi mai bun 
decât  2015, vă doresc 
sănătate , împliniri  și  
urări de bine însoţite de 
îmbrăţişări . 
 Cu drag, 
Alexandra Marinescu 
(dir. adj.) 
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Motto: „Şi chiar de nu voi fi un far, ci 
o candelă, ajunge. Şi chiar de nu voi fi 
nici candelă, tot ajunge, fiindcă m-am 
străduit să aprind lumina”  

(Nicolae Titulescu) 

      O zi frumoasă şi încărcată de emoţii 
am trăit la mijloc de noiembrie alături 
de Cătălina Maria Şerban, olimpică 

internaţională la Olimpiada de Lectură, 
şi Daniela Cismaru, directorul Colegiu-
lui Naţional „Ion Luca Caragiale”.  

       În cadrul unei festivităţi impresio-
nante care a avut loc astăzi, 16. Noiem-
brie 2015, la Palatul Victoria din Bucu-
reşti, am trăit un sentiment copleşitor 
de bucurie înţelegând că şcoala noastră 
este una dintre cele 99 de instituţii pre-
miate pentru rezultatele de excepţie 
obţinute la concursurile şi olimpiadele 
internaţionale, desfăşurate în anul şco-
lar 2014-2015. 

     Cătălina Şerban a fost recompensată 
pentru performanţele ei atât cu Diplo-

mă de Excelenţă, acordată chiar de 
ministrul educaţiei, dl Sorin Mihai 
Cîmpeanu, cât şi cu Diplomă de Merit 
din partea Comisiei pentru Învăţământ, 
Ştiinţă şi Educaţie din cadrul Parlamen-
tului României, înmânată de dna 
preşedinte Ecaterina Andronescu. S-a 
adăugat la aceste distincţii şi un semni-

ficativ pre-
miu, semn că, 
iată, investiţia 
în educaţia 
proprie poate 
fi nu în ulti-
mul rând şi 
rentabilă. 

     De aceeaşi 
apreciere ne-
am bucurat şi 
noi în egală 
măsură: eu în 
calitate de 
profesor în-
drumător, 

respectiv Daniela        Cismaru ca di-
rector al unităţii de învăţământ. Astăzi 
am reprezentat cu bucurie şi mândrie 
Colegiul morenar şi am simţit totodată 
cum eforturile tuturor profesorilor şi 
elevilor noştri pasionaţi de cunoaştere 
şi performanţă s-au adunat ca într-un 
buchet în sufletul sensibil şi emţionat al 
Cătălinei Şerban, copilul care şi-a ară-
tat ei înşeşi că se poate!  

      Felicitări, Cătălina! Felicitări Cole-
giului Naţional „Ion Luca Caragiale” 
din Moreni!    

Prof. Monica Zamfir 
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Ziua Națională, 1 Decembrie, 
este o zi de sărbătoare pentru tot nea-
mul românesc. Aceasta unește toți ro-
mânii la un loc, indiferent de zona în 
care se află. În acest an sărbătorim 97 
de ani de la Marea Unire de la 1      
Decembrie 1918. Ziua de 1 Decembrie 
a fost aleasă drept sărbătoare națională, 
în 1990, pentru semnificația ei deosebi-
tă în istoria românilor. Credem că uni-
rea acestei generații în jurul unui pro-
iect, în jurul unor valori, în jurul unor 
idei, este astăzi, poate, cea mai 
imprtantă învăţătură pe care noi o pu-
tem primi.  

Consiliul Şcolar al Elevilor  
împreună cu Catedra de istorie  a Cole-
giului Naţional ,,Ion Luca Caragiale” 
a organizat un concurs pe tema ,,1 De-

cembrie – Ziua Marii Uniri” la care au 
participat elevi din întregul liceu. 
Aceştia au avut ca scop sărbătorirea 
acestei zile importante pentru poporul 
român. 

Concursul s-a desfăşurat pe 2 decem-
brie, acesta fiind un test ce a avut III 
subiecte. Acestea au fost stabilite 
din ,,Istoria Românilor, Războiul Reîn-
tregirii, Marea Unire și România Mare” 
Juriul a fost format din Profesorul de 
istorie Anghel Bogdan, Președinte CŞE 
Alistar Gabriel Andrei, Vicepreședinte 
CŞE Dogărel Teodora Andruţa. 

Prin organizarea acestui con-
curs, Consiliul Școlar al Elevilor și-a 
propus să mențină treaz interesul ado-
lescenților pentru cunoașterea istoriei 

naționale, așadar semnificația mărețului 
act de la 1 Decembrie 1918. 

Alistar Gabriel, 
Clasa a XI-a G 
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Transilvania a fost a treia provincie care 
s-a unit cu patria-mama. Unirea Transilvaniei 
cu România de la 1 Decembrie 1918 reprezintă 
evenimentul principal al istoriei României şi to-
todată realizarea unui deziderat al locuitorilor 
graniților vechii Dacii. Florin Constantiniu spu-
nea ,, Marea Unire din 1918 a fost şi va ră-
mâne pagina cea mai sublimă a istoriei 
româneşti”. 

Halloween Party la „Ion Luca Caragiale” 

Halloween este o sărbătoare de 
origine celtică, preluată astăzi de multe 
popoare, aceasta răspândindu-se în 
secolul al XIX-lea prin intermediul 
imigranților irlandezi din Statele Unite 
ale Americii. Până în 1989, romanii 
abia dacă auzeau despre Halloween; 
după revoluție, aceasta a devenit, pe an 
ce trece, din ce în ce ,,mai la modă” 
pentru o parte din români. 

Deşi este o sărbătoare împru-
mutată precum  Ziua Îndrăgostiților, 
Halloween-ul s-a sărbătorit anul acesta 
şi la Colegiul Naţional ,,Ion Luca Cara-
giale” printr-o mulțime de activități 
distractive. ,,Parada costumelor”, 
,,Pescuitul merelor”, ,,Cursa cu sacul” 
au fost doar câteva dintre aceste activi-
tăți care au adus zâmbetul pe buze par-
ticipanților. 

 Petrecerea a avut loc vineri, 30 

octombrie, si a fost organizată de către 
copii din cadrul ,,Consiliului Şcolar al 
Elevilor”. Aceştia şi-au dat silinţa pen-
tru a crea ceva minunat şi bineînţeles, s
-a dovedit, încă o dată, ca se poate. Ei 
au mers pe principiul ,,Implicarea este 
cheia fundametală a succesu-
lui” (Pablo Picasso). Cel mai aşteptat 
moment a fost premierea, unde câștigă-
torii concursurilor au primit diplome şi 
cadouri. Datorită faptului că s-a lucrat 
în echipă, dezbătând idei care apoi au 
fost  puse in aplicare, petrecerea a fost 
un succes din toate punctele de vedere. 

Profesori, conducerea şcolii şi, 
mai ales, elevi au fost mulţumiţi de 
această festivitate. La final, organizato-
rii, extrem de emoţionaţi şi de încântaţi 
de rezultatul muncilor lor, au promis că 
vor repeta această experienţă şi-n anul 
care va urma.   

Mai jos sunt prezentate câteva 
impresii ale participantilor : 

,,Petrecerea de Halloween a 
fost un spectacol. Am fost încântată de 
faptul că premiile s-au dat pe merit. 
Sper să se organizeze şi anul viitor, 
deoarece voi fi acolo să vad cu ce alte 
suprize ne aşteaptă organizatorii.” – 
Daria Tănăsescu 

,,Halloween-ul anul acesta a 
fost unul diferit. În primul rând, s-a 
văzut mai multă implicare, lucru pe 
care l-am apreciat, deoarece organiza-
torii evenimentului au fost întotdeauna 
aproape de noi, fapt ce a demonstrat 
preocuparea acestora faţa de buna noas-
tră dispozitie. Din punctul meu de ve-
dere, s-a vazut interesul încă de la aran-
jarea micilor gustări până la terminarea 
activităţilor, lucru ce a demonstrat pre-



ocuparea de detalii şi străduința organi-
zatorilor de a face totul cât mai bine cu 
putință. La probele alese s-a încercat 
implicarea a cât mai multă lume şi ofe-
rirea de cât mai multe premii. Mi-a 
plăcut foarte mult organizarea eveni-
mentului şi sper să avem şi la anul un 

Halloween la fel de reușit.” – Chiru 
Cătălina Maria 

Înființată în 2007, Asociația 
Culturală Macondo deține o experiență 
considerabilă în dezvoltarea de proiecte 
în domeniul cultural, cu precădere în 
cel cinematografic, de la managementul 
unei săli de cinema până la dezvoltarea 
de evenimente cinefile și promovarea 
lor.  Au pornit, de la zero, un proiect 
deja cu renume 
in Bucuresti: 
Noul Cinemato-
graf Al Regizo-
rului Român, iar 
în colaborare cu 
DC Communica-
tion au lansat și 
promovat primul 

În aprilie 2012, căutând pe net 
informaţii ce îmi puteau fi de folos la 
şcoală, am dat peste un proiect frumos, 
dar în care Dâmboviţa nu era inclusă. 
Le-am scris, certându-i mai mult că nu 
suntem şi noi pe harta lor. Aşa a înce-
put colaborarea cu Asociaţia Macondo. 
Mi-au trimis acordul de parteneriat, 
filmele, materiale şi filmul a pătruns şi 
la noi în liceu. 

De ce am vrut să avem acest 
proiect? Pentru că iubesc filmul, pentru 
că ştiu că poate să fie cheia ce deschide 
predarea- învăţarea, pentru că la noi în 
oraş - Moreni, nu mai exista cinemato-
graful la care mă duceam în adoles-
cenţă. 

concept de cinema în aer liber: E-
Uranus. 

Una din mândriile lor este 
Cinema-Edu,  un proiect extrem de 
ambițios care acționează la nivelul cel 
mai adânc al sisemului educațional 
românesc, încercând o educare vizuală 
a liceenilor din București și în alte loca-
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lități.  Un alt nou proiect organizat este 
Filme pentru Liceeni, în colaborare cu 
asociația elvețiană Lanterna Magică. 
(sursă        http://
www.asociatiamacondo.ro/ ) În 24 
noiembrie, a avut loc proiecţia primu-
lui film din seria propusă de acest ultim 
proiect - “Keep Rollin”, la care au par-
ticipat 80 de elevi şi profesorii lor. Ur-
mează următoarea întâlnire în 2016.  

În perioada 2012-2015, am 
avut în liceu, câte o ediţie Cinema-Edu, 
la care au participat elevi şi profesori, 
prea puţini după a mea părere, deoare-
ce mi-aş fi dorit ca fiecare copil din 
şcoală să se bucure de filmul văzut în 
condiţii cât mai apropiate de cele dintr-
un cinematograf. 

M-am bucurat când am fost 
sunată de către colegii care îmi poves-
teau reacţiile provocate de câte un film. 
M-am întristat când am văzut că mulţi 
elevi au părăsit sala, nemulţumiţi de 
lungimea şi realismul poveştii „Florii 
deşertului”, dar până la finalul filmului, 
au rămas doar 4 elevi care au fost im-
presionaţi de transpunerea pe ecran a 
romanului autobiografic al fotomodelu-
lui Waris Dirie, şi a fost o victorie. M-
am bucurat când elevii doreau să vizio-
neze filmul, chiar dacă condiţiile nu 
erau prea bune.  

M-am bucurat că am avut 
susţinerea directorilor şi colegilor pen-

tru implementarea acestui proiect în 
şcoală. 

Filmul necesită timp, răbdare, 
capacitate de înţelegere, implicare, dă-
ruire, iubire. Este o relaţie ce se clă-
deşte treptat între povestea de pe ecran 
şi spectator. Filmul este ofertant pentru 
profesori şi elevi, dar nu este uşor pen-
tru a găsi locul şi timpul potrivit pentru 
el. Dar odată ce te laşi purtat pe aripile 
lui, nu te mai poţi opri. 

 
Prof. Lavinia Vișan 
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 Săptămâna 16-20 noiembrie a 
fost dedicată anul acesta unei activităţi 
de voluntariat SNAC pe care o apreci-
em foarte mult, atât noi, voluntarii din 
Colegiul Naţional, cât mai ales benefi-
ciarii noştri de la Şcoala gimnazială 
Iedera. Este vorba despre Săptămâna 
fructelor şi legumelor donate.  

      În activitatea de voluntariat s-
au implicat, ca de obicei, mulţi elevi ai 
liceului nostru, dar şi boboceii de clasa 
a V-a, care au fost extrem de entuzias-
maţi să participe. Ne-au dovedit în felul 
acesta că sunt pregătiţi să crească fru-
mos şi să se implice activ în propria 
maturizare, deoarece ne-au uimit prin 
spiritul lor de iniţiativă şi antreprenori-
at. Timp de două săptămâni, micii vo-
luntari de clasa a V-a au donat spre 
vânzare tot soiul de obiecte, unele chiar 
realizate de către ei (bijuterii, pictură pe 
sticlă şi pe piatră) şi au reuşit astfel să 
strângă o importantă sumă cu care, 
alături de părinţii lor, au cumpărat ali-

mente, fructe şi legume, realizând 21 
de pachete pentru prietenii lor de la 
Şcoala Iedera. Mai mult decât atât, au 
avut ideea de a aşeza în fiecare pachet 
câte un bileţel motivaţional, urându-le 
semenilor lor multe bucurii, sănătate şi 
succes la şcoală şi sărbători frumoase 
în familie. De asemenea, copiii au do-
nat şi multe hăinuţe şi jucării frumoase, 
gândindu-se astfel să le bucure sărbăto-
rile copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile 
din comuna Iedera. Ca în fiecare an, am 
respectat şi de data aceasta tradiţia Săp-
tămânii hăinuţelor prietenoase.  

   Împreună cu boboceii voluntari şi cu 
prietenii lor mai mari, voluntari SNAC 
cu multă experienţă (printre care îl 
amintesc aici pe Petruţ Dumitrescu, în 
prezent student la SNSPA, dar care a 
rămas alături de noi, sprijinindu-ne în 
toate activităţile realizate până acum), 
am aşezat în maşini (şapte la număr) 
pachetele cu alimente şi hăinuţe şi am 
pornit către Şcoala gimnazială Iedera, 
ajutaţi de colegi profesori – Diaconu 
Constanţa, Roşu Marian, Florea Cristi-
na – şi de familiile acestora, dar şi de 
părinţi şi chiar şi bunici ai boboceilor 
noştri entuziaşti, multumindu-le cu 
acest prilej pentru că au înţeles să se 
implice activ alături de copii, susţinân-
du-le iniţiativa. După părerea mea, 
acesta este cel mai eficient mod de a 
învăţa în cazul copiilor, şi anume pute-
rea exemplului adulţilor, fie ei profe-
sori, părinţi sau bunici.  
    La Iedera, am fost primiţi de 
către directorul şcolii, domnul profesor 
Gabriel Chişulescu, el însuşi unul din-
tre cei mai activi voluntari SNAC. Co-
pilaşii şi-au găsit repede prietenul-
pereche şi au schimbat impresii, au 
făcut fotografii şi au pus la cale o nouă 
întâlnire, de data aceasta la noi la liceu, 
în decembrie, în jurul bradului de Cră-
ciun, în cadrul serbării de final de an 
2015.  
   Sentimentele care au izvorât 
acolo timp de o oră au fost multe, in-
tense şi au curs în valuri şi pentru noi, 
şi pentru ei.  Dovadă în acest sens stau 
câteva dintre testimonialele boboceilor-
voluntari, din care, cu siguranţă, noi 
toţi avem ce învăţa.  

    Şi, ca de fiecare dată, eu per-
sonal am simţit aceeaşi bucurie de a fi 
în mijlocul unor oameni minunaţi, 
unici, cu suflete curate, din care izvora 
cu adevărat IUBIREA aceea de la înce-
put de Lume.  
   Căci, în mod miraculor, să dăruieşti 
îţi aduce infinit mai multă bucurie de-
cât să primeşti! 

                                                                                               
Prof. Monica Zamfir 

     
       Pot spune că a fost o zi din 
care am învăţat multe şi, de asemenea, 
am învăţat ce înseamnă să fii voluntar. 
Am rămas impresionată (dar probabil 
cuvântul cel mai potrivit ar fi şocată!) 

atunci când am văzut că la şcoala de la 
Iedera sunt copii de vârsta noastră, dar 
care sunt însă... foarte micuţi, foarte 
scunzi de înălţime...  
      Cu acest prilej, am devenit volun-
tari adevăraţi! 
     Fericirea copiilor sărmani se 
citea după curiozitatea şi zâmbetul lor 
neştiutor...   Am împărţit atâtea alimen-
te, hăinuţe, jucării şi rechizite unor co-
pii mult mai nenorocoşi decât noi... 
Cum poti să nu zâmbeşti când citeşti 
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fericirea în privirea lor, în gesturile lor, 
în zâmbetul lor, precum şi în cuvintele 
lor de mulţumire! Am rămas surprinsă 
când am văzut că aceşti copii, chiar 
dacă păreau că nu prea ştiu ce se întâm-
plă în jurul lor, aveau clasele foarte 
aranjate şi curate. Această activitate de 
voluntariat pot spune că m-a învăţat să 
fac bine, să îi înţeleg pe ceilalţi şi că nu 
mereu viaţa va fi roz. Eu ţin să 
îi  mulţumesc doamnei diriginte pentru 
că am putut face acest bine şi pentru că 
m-a învăţat câteva lucruri noi şi fru-
moase!                                                    
         Cu drag,                            

   
Ciungulet Amalia-Maria,  

  clasa a V-a      
 
     A fost o zi cu totul impresio-
nantă! Emoţia mă copleşise încă de la 
plecare.Aveam să facem bucuroase 
nişte suflete ca noi. Când am ajuns la 
şcoala din Iedera, părea că totul era 
trist. Îi aşteptam cu nerăbdare pe copiii 
care aveau să primească nişte plase 
pline cu toto felul de lucruri utile lor. 
Deodată, au început să se ivească 
ochişori curioşi în sala de sport unde 
urma să ne întâlnim. Am început sle 
dăruim ceea ce le pregătisem. La fieca-
re gest de dăruire îmi tremurau mâinele 
mai tare…  

     Sunt bucuroasă că am putut să 
particip la o astfel de activitate şi mă 
simt împlinită sufleteşte, că am putut să 
le arătăm unor copii săraci că sunt şi 
alţi oameni cărora le pasă. 

Iordăchescu Mara, clasa a V-a      

    Generozitatea nu este o calita-
te cu care te naşti, este ceva care se 
învaţă. Vizita la şcoala din Iedera mi-a 
dat ocazia să cunosc copii minunaţi, cu 
aceleaşi preocupări ca şi mine. M-a 
învăţat să preţuiesc mai mult ceea ce 
am, dar, mai presus de toate, m-a în-
văţat să fiu generos. Bucuria din ochii 
copiilor a fost şi bucuria mea! 

Florea Cosmin, clasa a V-a 

 

    O zi de amabilitate! Experi-
enţa petrecută în acea vineri în care am 
fost voluntar SNAC a fost una frumoa-
să, plină de emoţii. Am petrecut câteva 
clipe minunate alături de câţiva copii 
extraordinari, dar cu posibilităţi materi-

ale reduse. Am văzut în ochii lor la-
crimi de bucurie atunci când le-am dă-
ruit câteva hăinuţe şi alimente. Cred că 
surpriza pe care le-am făcut-o a fost 
una plăcută, dar şi utilă. 

    M-a impresionat durerea care 
se citea pe faţa lor. Mă simt fericit că 
am putut să le alinăm puţin acea tristeţe 
cu micile atenţii pe care le-am oferit. 
Am remarcat că au devenit fericiţi 
atunci când au văzut că alţi copii din 
altă localitate se gândesc la ei. 

    Pentru mine a fost o experi-
enţă frumoasă pe care doresc să o re-
pet! 

Pican Mario, clasa a V-a 

 

   Un drum spre o faptă bună! Într-o zi 
ploioasă de toamnă, colectivul clasei a 
V-a a plecat în drum spre Iedera pentru 

a împărţi alimente şi hăinuţe copiilor de 
la şcoala din comună. Copiii aceia erau 
mult mai neînstăriţi. 

   M-a impresionat suferinţa ce se vedea 
în ochii tuturor copiilor acelora. Însă 
sunt fericită că pot să ajut în continuare 
alţi copii, împreună cu doamna dirigin-
tă şi că i-am ajutat pe copiii de la şcoala 
din Iedera. Fii voluntar SNAC! 

Manole Medeea,  

clasa a V-a 
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Motto: #FiecareContează!          

       „Participă și tu la campania de 
strângere de fonduri!  

        Pune în vânzare cel putin un obi-
ect personal și donează suma obținută! 
        Scrie o scurtă descriere a produ-
sului și atribuie-i acestuia un preț esti-
mativ. Nu ezita! Ia-ți amicii și vino la 
târg în perioada 13-15 noiembrie între 
orele 10:00-16:00!  
       Banii colectați vor fi utilizați în 
scopuri caritabile. Evenimentul repre-

zintă materializarea unei inițiative a 
colectivului de voluntari SNAC din 
cadrul Colegiului National 
"I.L.Caragiale" Moreni în parteneriat 
cu Primaria Municipiului Moreni.”  

        Şi aşa a început totul! Ne-am aşe-
zat mesele şi băncile oferite de Primă-
ria Moreni în parcul central al orşului şi 
am expus toate produsele donate de 
noi, stabilind preţuri pentru fiecare. S-
au adunat astfel obiecte de îmbrăcămin-
te şi încălţăminte pentru adulţi şi copii, 
cărţi şi multe jucării, bijuterii şi obiecte 
decorative, multe dintre ele handmade, 
realizate chiar de talentaţii noştri elevi. 

De fiecare dată când un produs se vin-
dea, casierii fluierau, iar voluntarii 
noştri aplaudau frenetic, ca mulţumire 
pentru gestul caritabil.  

   Însă ceea ce a fost cu adevărat uimi-
tor şi merită toată aprecierea noastră a 
fost faptul că multe persoane ne-au 
susţinut efortul donând bani sau alte 
produse spre a fi puse în vânzare. Am 
primit astfel noi cutii cu jucării, cărţi, 
îmbrăcăminte, încălţăminte, ceea ce i-a 
bucurat enorm pe elevii voluntari, pen-
tru că s-au simţit încurajaţi şi susţinuţi 

în efortul lor.  

   Târgul caritabil s-a desfăşurat pe du-
rata celor trei zile de weekend, timp în 
care voluntarii nu şi-au pierdut nici 
entuziasmul, nici energia, ci au pus 
mult suflet în această activitate, reuşind 
să stabilească un adevărat record în 
ceea ce priveşte suma colectată: 2.800 
ron! De asemenea, morenarii s-au com-
portat exemplar, vizitându-ne mulţi 
dintre ei zilnic, pentru a ne încuraja să 
continuăm. Nici primarul municipiului 
Moreni nu a rămas indiferent la activi-
tatea noastră, dovedind prin vizita sa 
susţinere şi implicare activă în comuni-
tatea locală. Copiii voluntari au învăţat 
astfel de la adulţii morenari că bunăta-
tea şi respectul pentru actele de caritate 
sunt valori importante pe care oamenii 
nu le-au pierdut, iar noi, adulţii, am 
aflat cu această ocazie ce copii valoroşi 
avem şi cât de mult pot face cei tineri 
pentru a schimba în bine lumea din jur! 

   Bineînţeles că partea cea mai impor-
tantă şi în acelaşi timp cu adevărat mi-

nunată a acestui târg caritabil a fost 
finalul şi totodată finalitatea acestei 

activităţi: achiziţionarea cadourilor şi 
premierea unui număr de 8 elevi de la 
şcolile din Moreni – Şcoala nr. 1, Şcoa-
la nr. 2 Schela Mare, Şcoala nr. 3, 
Şcoala nr. 4 şi Colegiul Naţional 
„I.L.Caragiale” -, elevi cu rezultate 
deosebite în activitatea şcolară şi ex-
traşcolară, care au primit în dar, chiar 
în ajun de Moş Nicolae, câte o tabletă 
şi un voucher în valoare de 100 ron. 
„Vinovaţi” pentru acest lucru minunat 
au fost Andreea Tudor, Beatrice Joiţa, 
Adriana Cocoş, Andreea Năstasă, Irina 
Cavaleriu, Roberta Ionescu, Cristina 
Puiu, Andreea Răvoianu, Adrian An-
drei, Andreea Milea şi încă vreo duzină 
de voluntari SNAC, susţinuţi de Mihae-
la Rizescu, Constanţa Diaconu şi Moni-
ca Zamfir. 

    Sunt mândră de copiii şi colegii mei! 
Sunt mândră de morenari! Am întâlnit 
oameni cu adevărat croiţi din cea mai 
bună ”stofă” a lui Dumnezeu! Am 
simţit o dată în plus că e minunat să 
faci BINE! Felicitări tuturor care au 
fost SOLIDARI! #FiecareContează! 

 

prof. Monica Zamfir,  

coordonator local SNAC 
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Campania de voluntariat „Festivalul Solidarităţii” – târg caritabil 



Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Moreni 

Astăzi am încercat să „spargem” super-
stiția zilei de vineri 13, organizând un 
eveniment cu scopuri caritabile. Acesta 
a fost o reușită după părerea mea, care 
a continuat şi sâmbătă, și duminică. Vă 
așteptăm cu drag în număr cât mai ma-
re şi pe viitor! Dacă doriți, puteți aduce 
orice obiect (cărți, hăinuțe, accesorii, 
jucării) pentru a-l pune în vânzare la 
următoarele ediţii ale Festivalului Soli-
darităţii! #FiecareContează!  

 
Roberta Ionescu,  

voluntar SNAC 
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https://www.facebook.com/hashtag/fiecareconteaza


 În data de 16 noiembrie 2015 , 
la liceul nostru a avut loc întâlnirea 
profesorilor de limba franceză din cen-
trul metodic Moreni. Activitatea a fost 
coordonată de responsabilul de cerc, 
prof. Cristina Florea, iar tema din acest 
semestru a fost ”Comment motiver les 
élèves à apprendre le français’’. Au 
participat cadre didactice care predau în 

școlile din Moreni, Ghirdoveni, 
I.L.Caragiale, Vlădeni, Valea-Lungă. 
Tema fiind extrem de actuală și de inte-
resantă, intervențiile au fost multiple, 
iar discuțiile animate. Activitățile s-au 
derulat conformul programului anun-
țat : 

 Exploitation d’un document vidéo 
en classe de FLE, ’’La famille Bé-
lier’’, Workshop, prof.resp. Cristi-
na Florea, C.N. „ I.L. Caragiale” 

 Dossier pédagogique: instrument 
de formation de la compétence 
communicative. Prezentare lucra-
rea știintifică în vederea obținerii 
Gr didactic I, prof.resp. Alexandra 
Iordăchiță, Liceul Tehnologic Pe-
trol, Moreni 

 "L'univers francais en classe de 

FLE - exploitation didactique" , 
Prezentare, prof. resp. Violeta Bre-
hui, Școala Gimnazială nr 4, Mo-
reni 

 Activités ludiques-sources de moti-
vation, Prezentare, prof.resp. Mi-
haela Dumitrescu, Liceul Tehnolo-
gic Petrol, Moreni 

 Le français à travers le plurilingu-
isme, Prezentare, prof.resp. Con-
stanța Diaconu, C.N. „ I.L. Caragi-
ale ” 

 La motivation des élèves,  Prezen-
tare, prof.resp. Simion Alexandra, 
C.N. „ I.L. Caragiale ” 

 
                 Prezentările propuse au sus-
citat discuții, fiecare cadru didactic 
dorind să împărtășească celorlalți din 
experiența  de la catedra, insistându-se  
asupra strategiilor eficiente , care reu-
șesc să ii stimuleze pe elevii să învețe 
limba franceză.  De asemenea au fost 
făcute precizări legate de olimpiada de 
limba franceză, etapa locală, locul de 
desfăsurare fiind C.N. ”Ion Luca Cara-
giale”, în  luna februarie a acestui an 
școlar. A fost anunțată tema pentru 
activitatea metodică de pe semestrul al 
doilea. 

lizat în parteneriat cu Ocolul 
Silvic                                   
Romuli / Bistrița; 
 2. Generator orare 
școlare – varianta 2015, pro-
gram propriu; 
     - Scurtă prezentare a site-
ului destinat orarelor școlare 
dar și catedrei de informatică  
de    
          la  C.N.”Ion Luca Cara-
giale” Moreni. 

 Profesorii au pregătit din timp 
materialele necesare, s-au implicat în 
buna organizare a  activității metodice, 
astfel  încât totul a decurs conform pro-
gramului propus. 

 În deschiderea consfătuirilor, 
doamna dir. Marinescu Andra a realizat 
o scurtă prezentare a școlii noastre din 
perspectiva realizărilor care ne-au reco-
mandat pentru a deveni colegiu națio-
nal. În continuare, profesorii au prelu-

 Întâlnirea profesorilor de in-

formatică din județul Dâmbovița a  
avut loc la Moreni, în data de 24 no-
iembrie 2015 la C.N „ION LUCA   
CARAGIALE”. 
Programul propus a fost următorul: 

prof. dr. Ioniță Grigore 
       - Istoricul și realizările 
principale ale C. N. „Ion Luca 
Caragiale” Moreni 
 
prof. Buturugă Daniela 
       - Proiectul didactic – in-
strument de lucru util, premisă 
a reușitei lecției; 
 
prof. Stanciu Ion 
     -  Scurtă prezentare a con-
cursului „Micul Gates” – 
Râmnicu Vâlcea; 
     -  Prezentare aplicații soft: 
 1. DDS (Due Dili-
gente System) – program rea-

crat materialele conform programului 
de mai sus. După prezentarea progra-
mului, au urmat discuții, în urma cărora 
putem afirma că activitatea metodică 
organizată de școala noastră a fost un 
succes. 

șef  catedră, 
 prof. Stanciu  Ion 
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Cerc metodic-disciplina limba franceză-an școlar 2015-2016 

Cerc metodic-disciplina informatică-an școlar 2015-2016 



Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Moreni 

 În data de 19 noiembrie, a 
avut loc la Biblioteca municipală din 
Moreni lansarea volumului Povestiri cu 

un copil, scr is de Iulian Moreanu, 
membru al Societăţii Scriitorilor Târgo-
vişteni, membru al Uniunii Ziariştilor 
Profesionişti din România şi profesor la 
Colegiul Naţional „Ion Luca Caragia-
le”, pe numele său real Gheorghe    
Ciocodeică.  

 Volumul a fost premiat recent 
la Concursul de manuscrise 2015, orga-
nizat de Biblioteca Municipală Câmpi-
na şi se bucură de frumoase recenzii 
publicate în reviste precum LITERE 
sau OGLINDA LITERARĂ.  

 La eveniment au participat 
criticul literar Constantin Trandafir, 
membru al Uniunii Scriitorilor Români, 

poetul şi eseistul Florin Dochia, de 
asemenea membru al Uniunii Scriitori-
lor Români şi Ștefan Al. Sașa, epigra-

mist, muzician, membru al 
UER & UCIMR.  De aseme-
nea, Colegiul Naţional „Ion 
Luca Caragiale” i-a fost ală-
turi scriitorului Iulian Morea-
nu prin profesorii Christian 
Crăciun şi Monica Zamfir, 
care au făcut aprecieri asupra 
volumului lansat şi asupra 
activităţii literare a autorului 
acestuia, dar şi prin numeroşi 
alţi colegi care s-au alăturat 
publicului morenar prezent la 
eveniment.  

 
„O scriere despre copilărie 

este un fapt de maturitate artistică a 
scriitorului. 

    A simţi nevoia să scrii despre 
copilăria ta reprezintă un act destul de 
riscant din punct de vedere literar: nu 
poţi scrie oricum, nu poţi scrie orice. 
Nu te poţi scrie pe tine decât în măsura 
în care ai deprins deja uşurinţa expresi-
ei, fluenţa frazei, viziunea clară a totu-
lui unitar. Aceasta însemnând nu doar 
textul respectiv, fie el povestire sau 
roman, ci întreg corpusul de texte.  

    Iulian Moreanu debutează în 
volumele Ruleta mincinoasă şi Cerbul 
însetat aruncându-şi un ochi mai întâi 
în ograda realităţii imediate, din care 

culege chipuri şi identităţi, dar mai ales 
de unde deprinde plăcerea descriptivă a 
detaliului realist şi pitorescul oralităţii 
neaoşe. 

   Îndrăzneşte apoi să se transpu-
nă în roman; semn că autorul deprinse-
se deja din solfegierea prozei scurte 
mecanismele frazării şi bunul mers al 
firelor narative. În Năvala norilor, scrii-
torul construieşte deja un personaj co-
respondent al propiului eu, înzestrat cu 

toate frământările, viziunile, pasiunile 
şi intuiţiile personale suficient de bine 
voalate în spatele persoanei a III-a. 

   Este, prin urmare, un moment 
prielnic în maturitatea literară a scriito-
rului Iulian Moreanu să probeze since-
ritatea, naivitatea şi gustul intim al pro-
priei copilării, ce-i drept alegând ace-
eaşi formulă narativă a distanţării faţă 
de personajul-EU prin intermediul unui 
destul de obiectiv EL: COPILUL. 

   Percep Povestirile cu un copil 
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Cercul metodic  al profesorilor de matematică din liceele dâmbovițene 

Lansare de carte - „Povestiri cu un copil” 

 Luni, 16.11.2015, a avut loc 

ședința Cercului metodic  al profesori-

lor de matematică din liceele dâmbovi-

țene. Activitatea a avut loc în Centrul 

de informare și documentare al Cole-

giului Național „Ion Luca Caragiale” 

Moreni, iar la activitate au participat 

profesorii de matematică din liceele 

dâmbovițene, doamna Inspector  

Erculescu Laura și  conducătoarea 

de cerc, doamna profesoară Catană 

Daniela. 

          Activitatea a fost deschisă de 

prof. Manu Adrian și Directorul ad-

junct, prof. Marinescu Alexandra, prin 

prezentarea liceului și a rezultatelor 

obținute de elevii/ profesorii liceului la 

concursurile de matematică, olimpiada 

de matematică și la Examenul de Baca-

laureat 2015.  După o scurtă vizită a 

liceului, participanții au asistat la lecția 

deschisă la clasa a IX-a A, cu te-

ma ,,Inducția  matematică – Aplicații 

”, susținută de prof. Dumitrescu So-

rinel. Lecția  a fost ur mată de pre-

zentarea proiectului lecției și discuții 

despre desfășurarea lecției. Participanții 

au constatat că elevii clasei au un nivel 

bun de pregătire, demonstrat de ușurin-

ța cu care au rezolvat exercițiile propu-

se.  

 Doamna profesoară Necșoiu 

Iuliana a prezentat proiectul unității 

de învățare ,, Funcții derivabile”  

care a fost apreciat de participanți. 

Domnul profesor Manu Adrian a 

prezentat programa și  planificărea 

cursului opțional  ,,Grupuri finite”, 

curs care se desfășoară în acest an șco-

lar la clasele a XII-a. Au fost subliniate 

componentele unei programe școlare și 

necesitatea extinderii materiei studiate 

la teme care nu sunt cuprinse în progra-

ma școlară. Doamna Inspector Ercules-

cu Laura a prezentat proiec-

tul ,,Erasmus+” care se derulează la 

Colegiul Național  ,, Ienăchiță       

Văcărescu” și materiale produse de 

acest proiect. 

          Activitatea a fost organizată și 

susținută de catedra de matematică a 

Colegiului Național „Ion Luca Cara-

giale” Moreni și coordonată de dom-

nul profesor Manu Adrian. Întâlni-

rea a fost apreciată de participanți ca 

foarte utilă și eficientă. 

 

Prof. Adrian Manu 



drept un roman al anamnezei, în care 
stau aşezate într-o ordine aparent rigu-
roasă – Prima povestire..., A două 
povestire... şi aşa mai depar te – mi-
crosertare cu evenimente preţioase, a 
căror deschidere succesivă este absolut 
necesară pentru procesul îndelungat al 
unei dificile vindecări: acceptarea sine-
lui.  

   Să treci prin viaţă înseamnă să 
înveţi să te accepţi, iar volumul de faţă 
reprezintă un gest clar de asumare a 
copilăriei, cu toate naivităţile, cu mă-
runtele tragedii personale, cu toate mi-
cile secrete observate pe furiş sau pur şi 
simplu traversate ca experienţe. Vocea 
narativă are acea tonalitate sinceră. 
Arhitectura simplă a fluxului narativ 
transcrie în mod clar percepţia, viziu-
nea COPILULUI. Prezentul narativ 
folosit alternativ cu trecutul este un 
semn evident că vărsta aceea cuprinsă 
între seninătatea primei zile de şcoală şi 
aerul dens, încărcat al clasei a VIII-a nu 
este un dosar pe deplin clasat în arhiva 
personală a autorului. 

   Maturitatea autorului pare, 
aşadar, o boală pentru a cărei vindecare 
este necesar acest proces complex de 
anamneză a copilăriei.  

   Autorul îşi transcrie astfel fişa 
clinică printr-un set de 21 de studii de 
caz, ca şi cum fiecare dintre acestea i-ar 
servi la problematizarea câte unei crize 
existenţiale a individului matur, nevoit 
în cele din urmă să se acomodeze cu 
sine. Suficient să amintesc aici doar 

câteva frame-uri, care trebuie să recu-
noaştem că se găsesc expuse pe zidul 
memoriilor din copilărie al tuturor: 
prima zi de şoală şi imaginea învăţătoa-
rei, prima incursiune în spital pentru 
renumita operaţie de apendicită, prima 
întâlnire cu femeia-tabu pe care nu o 
poţi privi altfel decât cu ochii holbaţi şi 
gura căscată şi alte astfel de prime ex-
perienţe modelatoare pentru caracterul 
fragil al oricărui COPIL. 

   Copilăria devine în Povestiri 
cu un copil un dosar  de observaţie, în 
care autorul ia distanţa cuvenită obser-
vându-l pe COPIL, iar acesta, adesea 
aşezat în ipostaza de personaj-martor, 
contemplă la rândul său unele dintre 
cele mai ciudat de simple figuri umane, 
aşezate prin observaţia atentă, detaliat 
consemnată, la statutul histrionic de 
EROI. Mă refer aici, de pildă, la tracto-
ristul şantajist şi profitor din Povestirea 
a cincea, care îl specula pe COPIL  
zilnic de câte un „sân de mere”, pri-
mind în final din partea tatălui apostro-
farea: „Bine, măi, Pârvule... Ce dracu, 
să-ţi baţi joc de un copil în halul ăsta?... 
Las-o-n mă-sa de treabă!...” Ori femeia 
aceea cu trăsături lascive din cea de A 
șaisprezecea povestire, cea cu savar i-
na de la cofetărie, cea despre care Cos-
tel atotştiutorul, care se vede treaba că 
îşi cam pierduse inocenţa copilăriei, îi 
deconspiră naivului COPIL că: „e d-
aia... La care te duci cu bani ca s-o...” 
şi care, tocmai în ciuda acestui fapt, 
COPILULUI „i se pare pur şi simplu 
frumoasă”. 

   Volumul propune, aşadar, o 
viziune inedită asupra copilăriei aşezate 
temporal în perioada destul de îndepăr-
tată a comunismului. 

   Pentru cei care au experimen-
tat epoca [sic!], cartea este un act clar 
de rememorare cutremurător de detalia-
tă, populată cu „tovarăşe învăţătoare”, 
„sacoşe de un leu”, „spirale, caramele 
şi Eugenia”, „televizoare Rubin 102”, 
„savarine cu strat generos de frişcă de o 
albeaţă ireală”, cofetării cu limonade 
apoase de fructe... 

   Pentru toţi ceilalţi, este un 
exerciţiu şocant de simplitate exis-
tenţială, în care un COPIL se poate juca 
doar cu un fir de pai uscat cu care 
înţeapă băşicile de mâzgă formate dea-
supra apei din şanţ, fiind capabil de 
adevărate acte de eroism atunci când 
fură de acasă o juma' de litră din 
„carcaletele” babacului, ca să „tragă” 
din el sus pe deal, experimentându-şi în 
felul acesta propria maturitate. 

  A scrie despre COPILUL pe 
care încă îl mai păstrezi în tine fără să 
cazi în ridicol sau, mai rău, în patetism 
ieftin, a scrie fără frustrări şi resenti-
mente, fără să te judeci sau, mai rău, să 
te (psih)analizezi, a scrie despre tine de 
atunci ca şi cum ar fi UN COPIL, ori-
care copil, înseamnă un gest evident de 
conştientizare şi asumare a propriei 
maturităţi, biologice şi literare deopo-
trivă. Se întâmplă în cazul lui Iulian 
Moreanu în Povestirile cu un copil.” 

   
Prof. Monica Zamfir 
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Excursie 10 A & 10 B 

 Îndrumătorii claselor 10A si 
10B, Manu Adrian si Radu Nina , au 
decis ca în perioada 10-11 Octombrie 
să organizeze o excursie la Sinaia pen-

tru socializare și vizitarea  unor obiecti-
ve turistice.         Grupul a vizitat muze-
ul memorial Nicolae Grigorescu, unde 
au descoperit ca răposatul este primul 
pictor român de circulație europeană 
care practica pictura religioasă: icoane 
și pictura murală în câteva biserici și 
mânăstiri din Romania- picturile de la 
mănăstirea Agapia, rămânând până în 
zilele noaste o capodoperă a geniului.                                                                                                                                                        

     De asemenea, au vizitat și 
Castelul Iuliei Hașdeu, fiica lui Bogdan 
Petriceicu Hașdeu, care a murit la 19 
ani de tuberculoză. Iulia Hașdeu, o tâ-
nără considerată geniala, a fost și pri-
mul român care a absolvit facultatea 
Sorbona din Paris. 

        Vizitarea obiectivelor turistice 
s-a terminat cu cercetarea castelul Peli-
șor, un palat de mici dimensiuni con-
struit pe domeniul castelului Peleș.         

 După primirea informațiilor, 
tinerii au avut ocazia de a cunoaște 
centrul orașului pentru socializare.  

 Seara a continuat într-un cadru 
ambiant; o petrecere surpriză oferită de 
cei doi îndrumători, doamna profesoara 
Radu Nina și domnul profesor Manu 
Adrian, au devenit pentru câteva ore 
adolescenți ca și noi.                                                                                                       
A fost o zi cu adevărat magică, am în-
vățat multe lecții de viață, ne-am desco-
perit si am avut parte de experiențe noi.                                                                                                                                                                        
Atmosfera a fost incendiară, grupul 

devenind astfel ca „O mare familie”.                                                          
Orele s-au scurs foarte repede, ziua 
plecării se apropria, trebuie să ne împa-
chetăm bagajele și să ne pregătim pen-
tru întoarcerea acasă. Mai aveam multe 
de împărtășit ,dar aceasta experiență ne 
motivează să lăsăm cartea deschisă și 
să ne gândim la o nouă perioada în care 
putem continua răsfoirea  acesteia înce-
pute in data de 10 Octombrie 2015 de 
clasele 10 A si 10B. 
 Această excursie ne-a unit ca 
și grup, am avut multe de învățat ,iar 
experiența trăită vom încerca să o repe-
tăm. 

 
Cătălina Chiru, 

Clasa a X-a A 
           



        La sfârşitul lunii octombrie, mai 
precis pe 31, boboceii de clasa a V-a au 
fost deja pregătiţi să plece în prima lor 
excursie împreună. Entuziasmul creştea 
direct proporţional cu apropierea de 

acest moment, iar nerăbdarea, curiozi-
tatea şi fericirea au umplut rapid un 
autocar de 40 de locuri. Alături de noi 
am avut doi profesori, trei mămici şi un 
asistent medical, cărora le mulţumim 
pentru implicare. Nu-l uităm nici pe 
prietenul nostru, Petruţ Dumitrescu, 
fostul nostru elev, voluntarul SNAC, în 
prezent stundent la SNSPA, care ne-a 
aşteptat la Bucureşti şi ne-a însoţit pe 
tot parcursul excursiei şi căruia îi dato-
răm fotografiile minunate, dar şi crea-
rea unui grup pe facebook, numit Vo-
luntariat.  

       Traseul excursiei a cuprins o inte-
resantă vizită la Palatul Cotroceni, unde 
ne-am împărţit în două grupuri, fiecare 
având propriul ghid, împreună cu care 
am colindat sălile deosebit de frumoa-
se, decorate şi mobilate în stiluri arhi-
tectonice diferite. Palatul ne-a impresi-
onat pe toţi, iart întrebările celor mici 
au fost pline de interes şi curiozitate. 

Nu au lipsit nici întrebările de feedback 
şi verificare a atenţiei şi a cunoştinţelor 
generale, pe care cei mici le-au primit 
permanent din partea ghidului şi la care 
s-au descurcat de minune. Iar elementul 

de noutate s-a făcut remarcat încă de la 
intrare, unde am făcut check-in prin 
porţile de acces întocmai ca la aeroport, 
ceea ce a dat un plus de seriozitate şi 
responsabilitate vizitei în sine. La fina-

lul turului, am poposit cu toţii la maga-
zinul de suveniruri, unde fiecare şi-a 
ales cadoul potrivit: magneţei, postere, 
vederi, cărţi, clopoţei şi alte lucruri 
interesante. 

      După această incursiune în istoria 
ţării noastre, adevărată hrană pentru 
intelectul în formare al celor mici, am 
pornit cu toţii, veseli şi entuziaşti, către 
momentul dulce şi relaxant al excursiei 
noastre: vizita la fabrica de ciocolată 
HEIDI. Acolo am aflat povestea bobu-
lui de cacao, secretul gustului ciocola-
tei de cea mai bună calitate, am aflat 
cum se albeşte ciocolata fără să piardă 
ingredientul principal, cacaoa, am mi-
rosit, atins şi gustat diversele stări în 

care se află bobul de cacao în lungul 
său drum către ciocolată. Specialiştii 
Heidi ne-au explicat care este reţeta 
celui mai îndrăgit aliment de pe plane-
tă, dar şi beneficiile consumării ei, este 
adevărat, cu moderaţie.  

    Dar ceea ce ne-a fascinat pe toţi a 
fost proba practică: ne-am îmbrăcat cu 
halate albe, bonete şi mănuşi, pentru a 
proba noi înşine ce înseamnă să fii cio-
colatier, participând la seminarul inte-
ractiv Choacoworld. Ne-am creat astfel 
propriile praline şi ciocolate personali-
zate, combinănd trei feluri de ciocolată 
şi decorând apoi cu tot soiul de ingredi-
ente apetisante şi colorate, având de 
ales între 60 de sortimente.  

    Efortul celor mici a fost în final răs-
plătit cu diplome de ucenic ciocolatier, 
cu câte un pahar de ciocolată caldă, 
plus produsele create de noi, pe care le-
am primit la pachet pentru acasă. De 
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asemenea, ne-am făcut cumpărăturile 
pentru cei dragi din magazinul Heidi, 

unde, recunosc, ne-a fost foarte greu să 
ne decidem ce să alegem. Ne-am ales, 

desigur, şi cu muuulte fotografii cu 
copii fericiţi, cu zâmbete dulci asemeni 
ciocolatei pe care am tot gustat-o timp 
de o oră în lumea ciocolatei Heidi!     

                                                                                                        
prof. Monica Zamfir 

 

       Părerea mea este că am făcut un 
drum minunat împreună cu prietenii de 
la clasa a V-a: autobuzul era plin de 
râsete şi veselie, eram uimiţi de clădiri-
le minunate care ne treceau prin faţa 
ochilor privind pe geamurile autocaru-
lui. Am văzut apoi chiar Palatul Cotro-
ceni și fabrica de ciocolată Heidi, plus, 
la final, am oprit la Mc. Donalds. Pe 
scurt, a fost una dintre cele mai fru-
moase excursii. 

                                                                                       
Zamfir Andrei 
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Europe Direct Târgoviște au multe de 
împărtășit, fiind un exemplu pozitiv 
pentru noi.  

 Am lucrat în echipă și am tre-
cut de granița dintre educație formală și 
nonformală printr-un exercițiu care ne-
a oferit posibilitatea să observăm că 
suntem diferiți din foarte multe puncte 
de vedere. Am plecat acasă cu un nou 
capitol de lecții învățate. Îi mulțumim 
domnului Vlăduț Andreescu! 

 Pe data de 7.11.2015, l-am 
avut invitat în școala noastră pe domnul 
Vlăduț Andreescu, de la Europe Direct. 
Activitatea s-a desfășurat la CDI, parti-
cipanții fiind în mare parte reprezentan-
ții claselor din Consiliul Școlar al Ele-
vilor, precum și alți elevi. Am avut 
parte de o experiență plăcută care ne-a 
făcut să reflectăm mai mult asupra unor 
aspecte pe care nu le luam în seamă. 
Am aflat lucruri pe care nu le știam 
despre colegii mei, aceștia devenind 
comunicativi pe parcursul activității. 
 Ne-am gândit la oportunitățile 
pe care le avem și am dezvoltat un mod 
de gândire mai pozitiv. Sunt foarte 
multe lucruri bune, dar acestea nu vin 
de la sine. E nevoie să le descoperi, 
implicându-te din ce în ce mai mult. 
Tot aici, am văzut ce influență are pute-
rea exemplului. Tineri implicați, cu 
intenții dintre cele mai bune, care luptă 
pentru obiectivele lor. Echipa de la 

Consiliul Școlar al Elevilor  



 Perioada de implementare: iulie 
2014-decembrie 2015 

 Coordonator: Fundația TERRA 
Mileniul III 

 Parteneri: Asociația Prietenii Pă-
mântului și Asociația Clubul de Ecolo-
gie și Turism „Floarea Reginei” Sinaia 
 

Proiect finanțat prin granturile SEE 
2009 – 2014, în cadrul Fondului 
ONG în Romania  
Obiectivele proiectului sunt urmă-
toarele: 

 creșterea gradului de instruire a 
elevilor și profesorilor privind cauzele 
și efectele schimbărilor climatice; 

 conștientizarea comunităților loca-
le cu privire la schimbările climatice; 

 influențarea politicilor publice 
privind educația pentru mediu; 

 dezvoltarea capacității de training 
a solicitantului (obiectiv de dezvoltare 
organizațională). 
Grupul țintă: 
Grupul tinta  este un grup de 30 de 
elevi de gimnaziu din Colegiul Natio-
nal  « I.L.Caragiale » Moreni, elevi de 
clasa a VIII-a,  cu   varste cuprinse in-
tre 13 si 15 ani, tineri care se implica in 
rezolvarea problemelor de mediu. 
Beneficiari: elevii si profesor ii din 
Liceul Teoretic “I.L.Caragiale”, părinții 
acestora, comunitatea locala Moreni. 

Motivația: 

In liceul nostru am constatat ca un nu-
măr important de elevi de gimnaziu 
doresc sa se implice in rezolvarea de 

probleme de mediu, care s-au implicat 
in activități de voluntariat in proiecte 
inițiate de fundația Terra Mileniul III. 
Aceștia doresc  a fi ascultați si de a se 
implica in rezolvarea acestor probleme. 
Acest lucru s-a observat prin participa-
rea la activități în cadrul proiectelor de 
conștientizare si educare ecologica a  
tinerilor.  

 Prin abordarea activă a educației 
de mediu nonformală pentru tineri, 
proiectul va spori gradul de conștienti-
zare asupra problemelor de mediu si in 
special in contextul schimbărilor clima-
tice, precum și participarea elevilor la 
acțiuni concrete de a determina cauzele 
și efectele  schimbărilor climatice. 

 Proiectul propus dorește atât să 
educe cât să și implice elevii și profeso-
rii de gimnaziu  în chestiuni sociale și 
de mediu complexe. Proiectul va abor-
da o serie de problem care conduc la 
conștientizarea comunității locale cu 
privire la schimbările climatice precum 
și de influențare a politicilor publice 
privind educația pentru mediu.  

 

Activitatea 1. Energia si  schimbările 
climatice? 

Durata 2 ore;   

Data: 7 octombrie 2015 

Nevoi identificate:  

-Creșterea eficienței energetice; 

- reducerea consumului de energie; 

- Diminuarea emisiilor de gaze cu efect 
de seră. 

 

Metode de lucru: Braistorming; lu-
cru individual; lucru în grup mic. 
 

AGENDA ACTIVITĂȚII: 

Prezentarea proiectului  “ Tinerii amba-
sadori in lupta cu schimbările climati-
ce,   prezentarea fundației Terra Mileni-
ul III , a partenerilor si a finanțatorului  
elevilor de clasa a V-a de către elevii 
clasei a VIII-a care au lucrat în proiect. 

Energia convențională vs. Energia al-
ternativă; 

Energia și schimbările climatice; 

Sfaturi pentru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră?  

Desfășurarea activității :  

La activitate au participat elevii din 
clasa a VIII-a și elevii din clasa a V-a. 
Exercițiile de „spargere a gheții” au 
fost realizate cu mare ușurința, deoare-
ce  participanții au fost comunicativi, s-
au prezentat, au răspuns la întrebări 
despre schimbările climatice.                  

Profesorul coordonator, Rodica        
Răcășanu împreună cu d-na profesor 
Monica Zamfir, consilier educativ si 
profesor voluntar, au prezentat scopul 
și obiectivele proiectului, rezultatele pe 
care le-au obținut elevii în primul an de 
proiect, abilitățile pe care aceștia le-au 
dobândit și le-au  dezvoltat.                  

Pentru conștientizarea importanței  
temei acestui proiect,  s-a realizat  
această activitate împreună cu elevii de 
clasa a V-a. D-na profesor  Monica 
Zamfir a prezentat Concursul Național 
Tineri Ambasadori în lupta cu schimbă-
rile climatice. 
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Elevii au citit sfaturile pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră. Au 
făcut comentarii, au schimbat păreri. 

Elevii au răspuns la întrebarea: „Ce ai 
transmite oamenilor daca ai fi planeta 
Pământ?”. 

S-au tras concluzii. 

Activitatea 2. Pădurile, mediul si 
biodiversitatea 

Durata 1 ora;   

Data: 4 noiembrie 2015 

Nevoi identificate: dezvoltarea abili-
tăților de  generalizare a datelor, de 
analiză, de comparare, de sinteză, de 
negociere. 

Metode de lucru:  lucru în grup mic; 
braistorming 
AGENDA ACTIVITĂȚII: 

 Cum sunt pădurile în localitatea 
mea? 

 Pădurile și schimbările climatice. 
Pădurile și emisiile GES. 

Desfășurarea activității :  

La activitate au participat toți  elevii 
înscriși în proiect. A fost anunțat titlul 
activității, scopul și obiectivele.   

Pentru conștientizarea importanței  
temei,  s-au împărțit elevii in 6 grupuri 
mici.  Fiecare grup a avut de realizat 
exercițiul „Pădurile si schimbările cli-
matice”. Elevii au prezentat materialele 
realizate.  

S-au tras concluzii. Deoarece în orașul 
Moreni de fiecare Crăciun se împodo-
besc brazi de către Primărie in parcul 
central, brazi care sunt tăiați din păduri, 
care cresc în zeci de ani, s-a hotărât ca 
în această lună să se realizeze o campa-
nie care are ca scop salvarea acestor 
brazi. Și la noi în școală să se împodo-
bească brazii plantați in curtea liceului, 
elevii vor picta becuri arse sau vor rea-
liza globuri din materiale reciclate. S-
au discutat punctele de vedere, s-au tras 
concluzii.  

Progrese  înregistrate de  elevii  im-
plicați in proiect.  
      
Tinerii și-au dezvoltat abilități de co-
municare,  au devenit mai  comunica-
tivi, mai sociabili, mai toleranți, îi înțe-
leg mai bine pe cei din jur, comunică 
liber, sunt activi, se  implică în alte 
activități de voluntariat, și-au dezvoltat 
abilități de   lucru  în echipă,  abilități 
de  generalizare a datelor, de analiză, 
de comparare, de sinteză, de negociere. 
Sunt   mai atenți la ce se întâmplă în 
jurul lor, iau decizii  în cunoștință de 
cauză și  acționeze pe baza experienței, 
precum și a informațiilor acumulate.    
S-au familiarizat treptat,  prin activități-
le realizate, cu informații corecte  des-
pre schimbările climatice, au identificat 
cauze care le produc si efectele acestora 
asupra mediului. Au devenit responsa-
bili în rezolvarea problemelor de mediu 
generate de schimbările climatice. 

 

CAMPANIA DE CONȘTIENTIZA-
RE- noiembrie-decembrie 2015 

Titlul campaniei: Salvați bradul de 
Crăciun!  

Mesajul campaniei: Nu rămâne indi-
ferent la distrugerea pădurilor! FII 
EROUL PADURII! 

Scop:  

Deoarece în orașul Moreni de fiecare 
Crăciun se împodobesc brazi de către 
Primărie în parcul central, brazi care 
sunt tăiați din păduri, care cresc in zeci 

de ani, s-a hotărât ca în această lună să 
se realizeze o campanie care are ca 
scop salvarea acestor brazi. 

Conștientizarea comunității locale cu 
privire la schimbările climatice pre-
cum si de influențarea politicilor pu-
blice privind educația pentru mediu.  

Obiective:  

Implicarea elevilor in viața comuni-
tății pentru dezvoltarea stimei de 
sine și a responsabilității; 

Conștientizarea comunităților locale 
cu privire la schimbările climatice; 

Influențarea politicilor publice pri-
vind educația pentru mediu; 

Activități:  

-Informarea primarului municipiului 
Moreni, a inginerului de mediu din 
Primăria Moreni cu privire la scopul 
campaniei printr-o întâlnire a acesto-
ra cu un grup de elevi care sunt im-
plicați în proiect;  

-Atelier de confecționare a globulețe-
lor din materiale reciclate 

-Împodobirea brazilor din curtea 

școlii 

 Prof. Rodica Răcășanu 
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 Hour of Code (Ora de Progra-
mare) este o mişcare globală ce a atins 
zeci de milioane de elevi si studenţi din 
peste 180 de ţări. Oricine, oriunde poa-
te organiza un eveniment Hour of Co-
de. Tutoriale de o ora sunt traduse în 
peste 40 de limbi. Nu ai nevoie de cu-
nostinte speciale. Vârsta: de la 4 la 104 
ani. 

 Scopul campaniei este atrage-
rea a zeci de milioane de persoane să 
încerce o Oră de Programare în perioa-
da 7-13 decembrie, sărbăto-
rind Săptămâna Educației în Tehno-
logia Computerelor.  
 
 Fiecare elev ar trebui să aibă 
posibilitatea de a învăța tehnologia 

computerelor. Ajută la dezvoltarea abi-
lităților de rezolvare a problemelor, la 
dezvoltarea logicii și creativității. Înce-
pând devreme, elevii vor avea o funda-
ție pentru succesul în orice carieră din 
secolul XXI. Evenimentul Hour of Co-
de este organizat de Code.org, o or -
ganizație non-profit dedicată extinderii 
educației cu privire la tehnologia com-
puterelor și programare, prin promova-
rea acesteia în școli și prin creșterea 
participării femeilor dar și a elevilor 
minorități. O coaliţie de parteneri fără 
precedent susțin împreună Hour of Co-
de — inclusiv Microsoft, Apple, Ama-
zon, Boys and Girls Clubs of America 
şi College Board. 
 
 

 Acest eveniment stă la baza 
revoluției Educației IT din Romania și 
noi, C. N. „Ion Luca Caragiale”, am 
înțeles deja asta. Astfel, în săptămâna 7 
– 11 dec 2015 au fost organizate mai 
multe evenimente Hour of Code. Elevii 
au fost încântați, totul a decurs bine, 
conform programărilor, și în final au 
fost emise diplome pentru: 

- instituția organizatoare: C. N. „Ion 
Luca Caragiale” Moreni; 

- profesor organizator: Stanciu S. Ion; 

- elevii participanți: clasele 9A, 11A, 
12 A   

 

Prof. Stanciu Ion 

Pagină 18 Numărul 8 

Hour of Code  

http://csedweek.org/
http://csedweek.org/
http://code.org/
http://code.org/about/partners
http://code.org/about/partners


Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Moreni Pagină 19 

 



        Despre sistemul educaţional de la 
noi s-a discutat mult . Din polifonia 
părerilor răzbate şi o  concordanţă : că 
trebuie intervenit serios asupra lui , prin 
punctele esenţiale...Dar un întreg sis-
tem e greu de schimbat , greu de con-
struit şi operaţionalizat astfel încât să 
devină funcţional . Până atunci ce fa-
cem ? Stăm cu mâinile în sân şi ne pla-
fonăm în formalităţi lamentându-ne că 
sistemul nu e bun , că e falimentar ? 
Timpul trece , generaţiile în curs nu au 
timp să aştepte . Până ne cumpărăm 
altă scară merele de anul ăsta trebuie 
culese cu cea pe care o avem  pentru că 
altfel le trece vremea. Astfel, observăm 
că sistemul nu e atât de nemilos, cât 
dârzenia cu care îi sunt implementate 
resorturile, că acolo unde sunt de facut 
trei-patru hârtii, instanţe superioare, 
ancestrale, abilitate, anchilozate, obser-
vă că de fapt lucrurile trebuie să fie 
mult mai elaborate, trebuie făcute trei-
zeci. Că nu două copii , ci patru. Nu 
trei aprobări, cinci. Nu numai fişa cuta-
re , ci şi proces verbal că există fişa, in 
şase exemplare numerotate. Conform 
cu originalul. Cerneală albastră, cea 
neagră invalidează temeliile ordinii 
constituţionale în stat, e demonică, tre-
buie refăcută documentaţia. Staţi! Plus 
o dare de seamă că s-a făcut darea de 
seamă respectând regulile, cele două 
anexe la reguli şi cele douăzeci şi patru 
de anexe la anexe .  

         Cum spun, excesul de zel, ca în-
totdeauna, e mai păgubitor, el nu as-
cunde decât frica unora de a nu fi aco-
periţi, de a nu se putea disculpa, de a nu 
putea eluda, de a nu putea mistifica 
realitatea. Dacă ai toate formalităţile în 

ordine eşti tare, impenetrabil, în caz de 
ceva n-avem greţuri... Ne-am gândit 
cine citeşte tone de tâmpenii scrise în 
limba de lemn a unei pedagogii răsufla-
te şi osificate pe lungul parcurs al 
"procesului instructiv-educativ" sau în 
cea, cum să îi zic, de carton, adminis-
trativă ? Nu , ele nu trebuie citite, ci 
făcute şi stocate. Cineva (noi toţi adică) 
trebuie să le facă iar altcineva trebuie 
doar să le aibă. Să fie acolo, că trebuie. 

   Şi aşa, educaţia care ar trebui să fie 
un proces viu, activ, se transformă într-
o corvoadă nesfârşit-truditoare de care 
răsufli uşurat când scapi ştiind că va 
trebui s-o iei, cu alt prilej (cu următo-
rul) de la capăt. Sigur că rezultatul în-
seamnă codeală, stres, iritare şi toate 
astea se traduc prin inerţie acolo unde 
lucrurile ar trebui să fie spontane şi 
normale : în impactul dintre profesor şi 
elev, acolo unde se produce scânteia. 
Cea care declanşează pasiune, preocu-
pare, dorinţă, curiozitate, opinie perso-
nală, cunoaştere. Fibrilaţia devenirii , i-
aş zice. De celalaltă parte, monotonia 
îndeplinirii unor obligaţii iritante şi fără 
niciun folos. Ce alegem ? Pentru că 
scânteia de care vorbeam se mai produ-
ce, spiritul nu cedează aşa uşor. Nu în 
minţi inerte, obosite în tipare ci acolo 
unde omul sfinţeşte locul după vorba 
veche, profesorul catedra şi elevul ban-
ca. Nu după vreo "metodă de predare-
învăţare-evaluare" străină de mentalul 
copiilor de azi şi diluată în tone de hâr-
tii, nu după vreo "planificare" redactată 
sau copiată în grabă ci după inefabilul 
întâlnirii care aduce bucuria descoperi-
rii.  

        Educaţia nu e acumulare de cu-
noştinţe şi nici deprindere de compe-
tenţe, e proces de transmitere a valori-
lor astfel încât să le poţi recunoaşte, 
urma, promova şi respecta tot restul 
vieţii, devenind capabil să le retran-
smiţi la rândul tău altora, în acelaşi 
registru. Care ar fi aceste valori ? Păi, 
indepenţa gândirii, libertatea spiritului, 
moralitatea faptelor şi a intenţiilor, pă-
trunderea şi profunzimea gândului, 
onestitatea, arunc în grabă câteva. Nu 
perpetuarea schematismelor, a prejude-
căţilor, a fricilor mic-umane, a tiparelor 
păguboase, cum se întâlneşte atât de 
des. Cum se întâmplă că valorile socie-
tăţii în care trăiesc tinerii pricep că ar fi 
descurcăreala, tupeul, cariera de dragul 
titlurilor şi câştigului, maşina scumpă şi 
contul în bancă, urmărirea egoistă a 
scopului individual în detrimentul celor 
de lângă tine, interesele obţinute ori-
cum, de preferinţă cât mai uşor, prin 
impostură şi furt ?. Că e important ce 
ai, nu ce eşti şi cum eşti. 

       Ce avem, aşadar, în faţa ochilor? 
Spectacolul trist al bibliorafturilor care 
au consumat timp şi nervi înglobând o 
energie care trebuia canalizată altfel, pe 
când singurul lucru important în edu-
caţie este ce reuşeşti să transmiţi elevu-
lui la oră în aşa fel încât să îi rămână 
toată viaţa. Doar aparent paradoxal cu 
ce-am spus acum, aş mai defini edu-
caţia ca fiind ceea ce îţi rămâne după ce 
ai uitat tot ce ai învăţat la şcoală. Sen-
sul ei originar, grecesc, e acela de 
paideia, de formare de caractere, de 
formare de oameni. Până la urmă, omul 
trebuie să înveţe un singur lucru : ce îl 
face să-şi merite numele, ce îl caracteri-
zează ca om şi să se comporte ca atare. 

      Poate că n-am făcut decât să redes-
coperim, cu umilinţă,  roata. Că litera e 
moartă, spiritul e viu, etc. Nu e rău, să 
ne mulţumim, minimal, cu atât. Roata 
trebuie să o redescopere fiecare la rân-
dul lui. Altfel n-o va înţelege. 

                                                                                              
Prof. Mircea Dinu 
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Mă duc sau nu la facultate? La 
care? În ce oraș? Sunt în stare? Am 
șanse să intru? Părinții mă pot întreți-
ne? Asta vreau eu cu adevărat? Mă pot 
descurca fără? Sunt tot atâtea întrebări 
pe care, mai devreme sau mai târziu, 
fiecare elev de clasa a XII-a și le-a pus, 
gândindu-se la viitorul său. Dar unde 
găsim răspunsurile la aceste întrebări? 
La părinți? La profesori? Sau trebuie 
chiar eu sa-mi dau seama de ce anume 
vreau sa fac...? Unde găsim soluția 
salvatoare? 

Există două mari categorii în 
care pot fi încadrați elevii: mai întâi, 
sunt cei care învață pe tot parcursul 
școlarității, se pregătesc intens și știu 
de mici că vor merge la facultate și 
apoi sunt cei care cred ca vor reuși în 
viață fără a pierde timpul, cum spun 
chiar ei, cu facultatea. Dar oare se poa-
te? Mulți tineri admiră și își aleg drept 
model în viață diverși indivizi pe care îi 
văd la televizor, fermecați fiind de ima-
ginea afișată de aceștia: bani fără nu-
măr, obținuți fără efort, fără studii, fără 
a avea o meserie. Fetele, pe de altă par-
te, consideră că este suficient să fie 
slabe și frumoase, iar bărbații fermecă-
tori, bogați și având mașini luxoase vor 
face coada la ușa lor. Câți dintre cei 
care se încred în aceste himere vândute 
de televiziuni comerciale vor reuși ale-
gând aceasta cale ușoara? Poate 
mulți… poate puțini… Dar oare ce se 
află dincolo de imaginea promovată a 
așa-zișilor oameni de succes? Cum 
arată viața lor? Ce fac ei atunci când nu 
apar la TV? Pe cei mai mulți dintre noi 
nu-i interesează adevărul, ci doar ceea 
ce vor să vadă. 

Din fericire, nu toată generația 

tânără gândește așa. Unii, mai respon-
sabili, chiar vor să reușească în viață 
prin forțe proprii, învățând și pregă-
tindu-se pentru meseria pe care și-au 
ales-o. Dar cum facem aceasta alegere? 
De unde știm ce ni s-ar potrivi cel mai 
bine? Cum ne dăm seama dacă este cu 
adevărat ceea ce ne dorim? Pentru lă-
murirea acestor întrebări, uneori nu este 
de ajuns o singură persoană. Aici toți 
participă: profesorii pot identifica elevii 
înzestrați pentru studiul anumitor mate-
rii, părinții îi pot sfătui, bazându-se pe 

o bună cunoaștere a pasiunilor copiilor, 
media promovează și îi încurajează pe 
tineri să-și aleagă meseriile care se cau-
tă pe piața muncii, dar sunt și bine re-
munerate. Și nu în ultimul rând, adoles-
cenții au o idee și ei, chiar dacă nu 
foarte clară, despre ceea ce le-ar plăcea 
să facă pentru a avea o viață împlinită 
pe plan profesional. 

Nici măcar abordat teoretic, 

subiectul nu pare unul simplu, dar, 
când ne aflăm noi înșine în situația de a 
ne proiecta în viitor și de a identifica 
acel domeniu care ni se potrivește, lu-
crurile devin și mai complicate. Cel 
mai bine este atunci când aptitudinile 
se suprapun pasiunilor. Altfel, degeaba 
îmi place să desenez daca nu sunt în 
stare, sau vreau să merg la “Vocea Ro-
mâniei”, deși oricare dintre vecinii mei, 
chinuiți de “talentul” meu remarcabil, 
m-ar putea scuti, printr-o simplă vorbă, 
spusă sincer și fără ocolișuri, de o ruși-
ne la nivel național. Copiii ar trebui sa 
fie responsabilizați de mici de către 
părinți, la nivelul lor, bineînțeles, să 
învețe ce înseamnă munca, să învețe că 
nimic nu se obține fără efort, să învețe 
să facă alegeri potrivite lor, să învețe să
-și valorifice potențialul, dar mai ales 
să-și creeze propria scară de valori, 
ajustabilă pe măsura ce și ei depășesc 
anumite etape. Nu trebuie să fim buni 
la toate, trebuie să ni se recunoască 
meritele și să ne acceptăm limitele. 

Ideal ar fi să ne placă să facem 
acel lucru la care și suntem buni. Dacă 
nu, de noi depinde să facem alegeri 
inspirate, să lăsăm puțin loc și neprevă-
zutului și să nu uităm să ne încredem 
uneori și în ordinea divină, crezând în 
mod sincer, sau doar amăgindu-ne, că 
toate lucrurile pe lume au o logică ne-
pătrunsă de noi și nimic, nici bine și 
nici rău, nu se întâmplă fără rost, știut 
doar de El.  

 

Prof. Constanța Diaconu 
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Mi s-a întâmplat de mai multe 
ori ca, spunând unei cunoştinţe că pu-
blic cu pseudonimul cutare, sub care 
am scos de altfel şi câteva cărţi, poftim, 
acestea sunt (şi i le şi arăt dacă suntem 
acasă la mine sau dacă am câteva 
exemplare în portbagajul maşinii), să 
mă întrebe, cu o mirare duioasă: şi de 
ce ai ales numele ăsta? Nu tu bravo, 
felicitări şi/sau alte vorbe de bine ci, 
invariabil – de ce nu semnez cu numele 
meu real? Uite, d-aia! îmi vine să i/le-o 
trântesc şi să-mi văd de treabă. Nu o 
fac însă, ci încerc o explicaţie, o dau la 
întors, nici eu nu ştiu cum să spun – că 
nu am vrut „reclamă”, că poate nu voi 
deveni cunoscut în lumea literară şi 
atunci măcar să… Şi aşa eşti? mi se 
replică. Nu prea, răspund, dar sunt atâ-
tea situaţii asemănătoare cu a mea, ce 
mare brânză dacă semnez cu un alt 
nume, e voie, e perfect legal, doar nu 
mă ascund în spatele lui, uite, am şi 
poza mea pe coperta cărţii, în reviste, 
ziare, pe Internet, pe Facebook… Şi 
dau şi nişte exemple. Nu ţine. Ce, eu 
mă compar cu Arghezi, Radu Tudoran, 
Blandiana (hm!) sau Mark Twain? (hai 
că am sărit rău de tot calul, citesc în 
ochii interlocutorului). Deci, nu! Nu e 
numele meu adevărat, nu face nimeni 
legătura dintre poză şi numele ăla. Sau 
cam aşa ceva. 

Am întâlnit însă şi cazuri de 
oameni instruiţi, care m-au crezut din 
prima clipă, pe cuvânt (chiar când mi-a 
apărut prima proză în „Luceafărul”, 
fără fotografie – care se pierduse prin 
tipografie, după cum mi-a zis Nicolae 
Velea), apoi cei din zona literară, cu 
toţii, care au primit „informaţia” fără 
nici o întrebare ori comentariu, cu un 
firesc care i-ar face pe ceilalţi, 
„dezorientaţii”, să se întrebe dacă nu 
cumva sunt vorbiţi cu mine. Ba chiar 
mi se adresează cu acest  nume. Mai 
ales cu prenumele. 

Adevărul este că, „iniţial” (asta 
însemnând vremea – din copilărie! - în 
care visam ca numele meu să apară 
tipărit pe hârtia unui ziar ori reviste, 
pentru că la coperta unei cărţi încă nu 
îndrăzneam să aspir), nici prin gând nu-
mi trecea să optez pentru un pseudo-
nim. Iată însă cum au stat lucrurile, 
cum am ajuns la el. 

Eram student şi gicăcontrist, ca 
mai toţi pletoşii de la Filosofie. Ne 
puţeau rău de tot atât „Amfiteatru” cât 
şi „Viaţa studenţească”, cele două pu-
blicaţii cu răspândire naţională ce se 

adresau tineretului superior-studios. Şi 
iată că, într-o zi, ne trezim cu un co-
mando al conducerii celor două publi-
caţii surori (aveau redacţia comună), în 
frunte cu Mihai Tatulici, care era secre-
tar-general de redacţie. Eram la nu ştiu 
ce şedinţă. Tatulici: că să vorbim cinstit 
şi cu cărţile pe masă despre presa pen-
tru studenţi. Ce ne place şi ce nu. Ce 
am vrea să se publice mai mult şi ce 
mai puţin (asta ştiam şi noi şi ştiau şi 
ei, dar nu se risca nimeni s-o cam zică, 
deşi aluzii transparente ca o cămaşă de 
noapte s-au făcut destule). Noi continu-

am să strâmbăm din nas, deşi, sincer, 
nu prea citeam respectivele tipărituri, 
cu toate că erau foarte ieftine (50 de 
bani „V.S.”, săptămânală, şi un leu 
„Amfiteatru”, lunară). „Motivele” cel 
mai des invocate au fost, totuşi: că nu 
se scrie mai deloc despre viaţa reală a 
studenţilor, în schimb scrie mai mult 
despre altceva, lucruri neinteresante, că 
nu e destul sport, informaţiile despre 
muzică sunt ca şi inexistente, că nu e 
aia, ailaltă, şi tot aşa. Te şi mirai de ce 
mai apăreau şi pentru cine. După ce ne-
am potolit – au vorbit câţiva în numele 
tuturor studenţilor din facultatea noas-
tră, pentru că, am înţeles, acel 
„comando” urma să facă un tur prin 
mai multe facultăţi dar se începuse cu 
noi, cei mai „recalcitranţi”, că de-aia şi 
erau mulţi „ochi albaştri” care ne pri-
veau din tot felul de unghiuri -, s-a ridi-
cat vlăjganul şi arătosul de Tatulici (se 
vorbea că era mare gagicar) care a în-
cercat să ne lămurească, să ne convin-
gă, să ne explice şi, până la urmă, 
aproape exasperat, să ne cheme să scri-
em noi ziarul, respectiv revista. Adică, 
ne invita să devenim colaboratori ai 

publicaţiilor pe care ei le conduceau. 

Recunosc că tipul m-a fascinat; 
uite că nu mai reţin dacă îi apăruse vo-
lumul de povestiri „Ceainicul de ar-
gint”, din care şi acum ţin foarte bine 
minte o proză – cea în care doi tipi pun 
de o farsă, cum că unul a murit, ca să 
vadă cum îl vor vorbi şi vor reacţiona 
cunoscuţii, mă rog, cu toate alea, dar, la 
un moment dat, în timp ce alaiul se 
îndrepta spre cimitir, coşciugul în care 
era aşezat mortul-farsor se răstoarnă la 
o răspântie (bună imaginea, care semni-
fică o cruce!) şi cel dinăuntru chiar 

moare de-adevăratelea, din sicriu înce-
pând să se strecoare un fir de sânge 
proaspăt. Brr!* Dar, şi mai mult avea să 
mă încânte, altă dată, redactorul-şef, 
Stelian Moţiu, care nu ştiu cu ce ocazie 
a participat la o şedinţă ASC şi a ţinut 
un aşa cuvânt, la obiect, total a-politic, 
de o acurateţe şi o logică impecabile, 
cu talent oratoric care l-ar fi făcut invi-
dios şi pe Cicero – că, la sfârşit, întrea-
ga asistenţă s-a ridicat în picioare şi l-a 
aplaudat frenetic, aşa cum numai o 
singură persoană mai era aplaudată pe 
vremea aceea. S.M. părea stânjenit, dar 
merita din plin uraganul de aplauze pe 
care îl stârnise. 

Dar să nu mă îndepărtez de su-
biect. Aşa, deci. Aveam câţiva colegi 
care deja scriau la „V.S” şi mai scoteau 
un ban frumuşel: Ilie Dobre (da, chiar 
el, ăla cu goooooooooooool!) cu care 
stăteam în acelaşi cămin, viitorul pro-
zator Eugen Mihăescu - care îmi tot 
spunea că are exact acelaşi nume cu al 
unui cunoscut caricaturist (nu ştiam de 
el), ce emigrase sau mai degrabă rămă-
sese ilegal în SUA, unde publica frec-
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vent desene politice în mari reviste -, 
care avea să pună bazele, împreună cu 
poetul Lucian Avramescu, cunoscutei 
agenţii de presă AM Press, imediat 
după revoluţie, un alt coleg cu care am 
stat un an în aceeaşi cameră din Groză-
veşti, şi or mai fi fost.  

Ei, cu tipul ăsta din urmă, conju-
deţean de-al meu, din Târgovişte, am 
fost într-o zi la redacţie, pe Schitu Mă-
gureanu, sus-sus, la nu ştiu ce etaj, se 
plimba ăsta pe acolo de ziceai că el e 
şeful, salut cutare, salut cutare, ce mai 
faci? şi eu pe aici, schimba câte-o vor-
bă cu materializarea unor semnături pe 
care le ştiam din cuprinsul celor două 
publicaţii, până când ne-am întâlnit cu 
acelaşi Mihai Tatulici. M-a prezentat, 
dar lunganul nu prea avea timp de noi, 
ne-a introdus la Secretariat şi a dat or-
din unei dactilografe: fă-i o delegaţie 
de colaborator lui… s-a întors către 
mine, îţi zice el, şi a intrat în altă încă-
pere, cu câteva foi în mână.  

N-am folosit niciodată hârtia 
aceea pe care din când în când îmi pro-

pun să o caut printre alte lucruri-
amintiri din vremea studenţiei. În 
schimb, am scris un simulacru de croni-
că la romanul „Nişte ţărani” (aveam 
cartea cu autograf, de la autor, Dinu 
Săraru) din care mai ţin minte că spu-
neam că Năiţă Lucean, personajul prin-

cipal, aducea cam mult cu Ilie Moro-
mete. M-am prezentat cu ea şi i-am dat-
o lui Ion Cristoiu, care mi-a zis să vin 
peste câteva zile, ca să-mi spună ce şi 
cum. 

M-am înfiinţat precum mi s-a 
spus, iar Cristoiu, care era redactor-şef 
adjunct a venit cu cele două foi cu 
„cronica” şi mi le-a înmânat spunându-
mi mustăcind că nu, nu merge… cu o 
mimică ce spunea mult mai sincer că 
sunt pafarist rău de tot. Dar nişte rebus? 
am întrebat. Da, de ce nu? să vin cu un 
careu.  

Eram un rebusist împătimit de 
prin clasa a cincea, a şasea. Dezlegător, 
însă. Partea cu compunerea nu o încer-
casem. Dar toată ziua aceea, inclusiv 
noaptea am muncit la o încrucişare care 
până la urmă mi-a reuşit. Am desenat 
grilele şi redactat (de mână) definiţiile 
după regulile revistei „Rebus” şi a doua 
zi am urcat iar zecile acelea de trepte de 
pe Schit. Vreau să vorbesc cu cineva 
din conducere, am zis, intrând în Secre-
tariatul din care îmi luasem acea dele-
gaţie. Tocmai atunci iese din biroul său 
Mihai Tatulici. Se întinse de i se auziră 
oasele pârâind (era un gest de destinde-
re pe care aveam să-l mai văd şi pe la 
alte redacţii, ca urmare a multelor ore 
de stat pe scaun - ţin minte că Mircea 
Dinescu o făcea mereu ţinând ambele 
mâini adânc înfipte în buzunarele de la 
spate ale reiaţilor). Îl abordez, bâlbâi 
câteva vorbe şi-i înmânez creaţia. O ia, 
zice bine, o băgăm peste două numere, 
acum avem sumarul făcut, şi dă să ple-
ce, fără să parcurgă foile. Eu credeam 
că apare în primul număr, insist, se 
opreşte, mă priveşte fix, apoi începe să 
citească definiţiile şi dezlegarea. Se 
zice reviriment, nu reviniment, mă co-
rectează, scrie îngroşat litera corectă 
peste cea pusă aiurea – pentru tipogra-
fie nu conta, că doar grila era publicată 
doar cu pătrate, dar mă făcusem de 
baftă, cred că arătam ca un rac – după 
care se uită la semnătură: ce nume e 
ăsta, Ciocodeică? Uite, întrebarea asta 
m-a făcut să-mi revin. M-am încordat, 
cum adică ce nume e? Din ce zonă? 
Dau din umeri, conta? Nu, zice, dar are 
aşa, o rezonanţă… parcă e cam… sună 
nu ştiu cum… Dar, Tatulici sună mai 
frumos? m-am auzit întrebând şi, în 
secunda următoare, mă şi vedeam 
abandonat, cu foile în mână. Tatulici 
însă a zâmbit şi a aşezat hârtiile pe bi-
roul secretarei care rămăsese şi ea cu 
gura căscată: scoate din mapă careul 
pentru numărul curent şi înlocuieşte-l 
cu ăsta, e şi mai tematic, 

„Studenţească”… Aiurea! 

Atunci a fost prima dată când m
-am întrebat dacă totuşi nu era cazul să-
mi aleg un pseudonim, în cazul în care 
aspiraţiile mele literare se vor împlini 
vreodată. L-am ales după absolvirea 
facultăţii, şi cu el am şi debutat în presa 
literară, în revista „Luceafărul”. M-am 
gândit mult de tot, am făcut liste întregi 
şi până la urmă m-am oprit la acesta, 
care face trimitere la luna mea de 
naştere şi oraşul natal. Acum, câteoda-
tă, mai că-mi pare rău că nu mi-am 
păstrat numele, dar procesul de „re-
botezare” ar fi foarte complicat. Deja 
am cărţile semnate cu acest nume, la 
fel, pe premiile literare scrie acelaşi 
nume şi, ca să n-o lungesc, tot ce am 
publicat, am publicat sub pseudonim, 
aşa că, vorba amicului Florin Dochia: 
„Acum n-ai ce să mai faci, ăsta eşti, aşa 
te ştie lumea, aşa rămâi! Cale de întoar-
cere nu mai e, şi nici nu ar mai avea 
rost, după ce ai muncit atâta pentru 
acest nume.” Ca atare, nici nu ştiu ce şi 
cum să mai zic. Uneori, la câte o lansa-
re de carte, chiar glumesc, spunând că 
nici eu nu mai ştiu cine sunt.   

Probabil o să revin altă dată 
asupra subiectului, pentru că ar mai fi 
câte ceva de spus pe marginea lui. Dar, 
poate nu ar interesa pe nimeni, la fel 
cum s-ar putea să nu intereseze nici 
această poveste (adevărată ) cu titlul de 
mai sus. 

………………………………. 

* După ce am redactat acest 
text, am verificat anul apariţiei 
cărţii. Este 1987, deci la ceva 
timp după anul întâmplării res-
pective. Nu am tăiat şi nici nu 
am „întors” fraza, ca să iasă 
bine. De ce oare n-am putut 
„cupla” cele două evenimente, 
iar marja de eroare a fost atât 
de mare? Habar n-am! Sau o fi 
vreo „găselniţă” a autorului? 
Iată o întrebare…  

 

Iulian Moreanu 
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 Dacă m-aș fi gândit acum ceva 
timp cum o să fie anii mei de liceu, nu 
mi-ar fi trecut prin minte nimic care să 
se apropie de adevăr. Am început dezo-
rientată și nesigură, iar acum se va ter-
mina cu emoții și lacrimi de bucurie. 
Mi-am dat seama că, pășind pe holurile 
liceului, mă îndreptam spre maturitate. 
Acest drum pe care mergi cu bărbia 

sus, plin de demnitate, cu mâinile reci 
de sinceritate, cu ochii sclipind de curi-
ozitate și cu sufletul presărat de deznă-
dejde. Mulți dintre noi trec prin această 
etapă, dar puțini știu să se bucure și să 
aprecieze anii pe care nu îi mai întâl-
nești niciodată.  
 Cât înseamnă patru ani din 
viața unui om? O multitudine de trăiri 
și sentimente unice. Așa cum fiecare 
lucru are un început, acesta trebuie să 
își găsească sfârșitul undeva. E logic și 

firesc, dar important este cu ce am ră-
mas din etapele pe care le-am parcurs. 
Perioada liceului a fost emblematică 
pentru existența mea. Aici am început 
să separ răul de bine, să tac și să ascult 
ceea ce trebuie auzit, precum și să îmi 
croiesc drumul după propriile valori. 
Anii de liceu m-au învățat ce înseamnă 
implicarea și cum pot deveni un agent 

activ al societății din care fac parte. Am 
ales să nu închid ochii în fața realității 
și să împrăștii în jurul meu zâmbete cu 
o atitudine optimistă. Eu sunt schimba-
rea pe care o vreau în jurul meu! Por-
nind de la nimic, am început să îmi 
cultiv experiența personală. Am partici-
pat la diverse seminarii și conferințe, 
iar de fiecare dată mă întorceam cu mai 
multă inițiativă. Treptat, mi-am dat 
seama că ceva nu mergea bine. Viața 
mea căpăta sens, dar nu era acesta ma-

rele scop. Dacă nu transmiți mai depar-
te ceea ce înveți, nici tu nu meriți să 
înveți de la ceilalți.  
 Mi-am manifestat dorința de a
-mi reprezenta colegii, fiind vocea lor. 
Am reușit să devin președintele Consi-
liului Școlar al Elevilor din liceul meu. 
A fost o onoare, mai ales având în ve-
dere ceea ce a urmat. Prima întâlnire cu 
reprezentanții claselor a fost de neuitat. 
Eram înconjurată de priviri curioase și 
nesigure. Nu pregătisem niciun discurs, 
știam că o să le vorbesc colegilor mei 
din inimă datorită speranței pe care o 
aveam într-un nou început. Primele 
impresii au fost chiar haioase pe par-
curs când am început să ne cunoaștem. 
Toți aveam idei și voiam să le punem în 
aplicare, problema era că nu știam cum. 
Știam că putem, dar ne era teamă. Cu 
pași stângaci am mers înainte, transfor-
mându-ne din copii în adolescenți per-
severenți. Aptitudinile se construiesc cu 
trudă și sacrificiu, aici fiind baza unei 
structuri care a reușit să facă din școală 
un loc în care libera exprimare și apre-
cierea să nu fie neglijate.  
 Îmi vine foarte greu să mă 
gândesc că aceste zile frumoase au tre-
cut și e timpul pentru o nouă etapă din 
viața mea. Anii de liceu sunt darul tine-
reții noastre. Așa cum păsările călătoare 
își iau zborul, vom pleca și noi spre 
îndeplinirea idealului. Mulțumesc pen-
tru cei patru ani de neuitat! 
 

Sabrina Stătescu, 
clasa a XII-a E 
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Anii care au adus schimbarea 

Despre știinţe, interdisciplinaritate, trandisciplinaritate... 

“Ştiinţa merge înainte pe două picioare 
numite teorie şi experiment.Câte o dată 
este pus jos primul, altă dată celălalt, 
dar progresul continuu este făcut numai 
prin folosirea ambelor” (Millikan). 

Fenomenele chimice modelate 
pe calculator au un caracter intuitiv și 
practic mult mai pronunţat decât cele 
reproduse în laborator. Procesele chi-
mice modelate pe calculator sunt mult 
mai clare şi dinamice, intervențiile și 
consecințele lor au loc în timp real. În 
acest caz,elevul dobândeşte singur cu-
noştinţe, găseşte şi înţelege mai bine, 
mai profund fenomenul chimic studiat. 
Predarea-învățarea chimiei pe calcula-
tor are un mare avantaj – timpul de 
însușire a informației se reduce față de 

învățarea tradițională, iar programul 
odată parcurs este asimilat în întregime. 
Această metodă modernă de predare-
învățare cu ajutorul calculatorului reali-
zează individualizarea și diferențierea 
învățământului.  

  Utilizând calculatorul, elevul, 
cu adevărat, studiază un model științi-
fic,teoretic al fenomenului.  

Chimia ca disciplină este 
avantajată în utilizarea calculatorului la 
predarea - învăţarea materiei de studiu. 
Durata demonstrării unui experiment 
virtual este doar de câteva minute, efec-
tuarea unei lucrări de laborator ține de 
la 5 până la 20 minute, deci, se câștigă 
timpul prețios la lecția de chimie, se 
mărește volumul de informație comuni-

cat într-o unitate de timp, învățământul 
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este centrat pe elev, care dobândește de 
unul singur propriile cunoștințe. 
    Experimentele şi lucrările de 
laborator virtuale la chimie, pe de o 
parte, îi ajută pe elevi  în procesul de 
studiere şi cunoaştere complexă și 
aprofundată a chimiei,  iar, pe de altă 
parte, le serveşte un bun exemplu de 
aplicaţii practice ale modelării științifi-
ce şi simulării pe calculator pentru alte 
domenii din viitoarea lor activitate pro-
fesională. Tocmai la efectuarea experi-
mentelor virtuale se realizează de mi-
nune o conexiune interdisciplinară din-
tre fizică, matematică, informatică, 
lucru greu de realizat la alte discipline. 

Un veritabil soft educațional 
de chimie este o transpunere didactică 
pe calculator a unui concept științific. 

Legat de acest fapt, anul tre-
cut, prin primăvară am primit o invita-
ție la un seminar de formare STEM-
INNOVATIVE TOOLS FOR Science 
Education (STEM- Practici inovative în 
predarea științelor) , organizat în ca-
drul proiectului internațional 
“Teamwork, Training and Technology 
Network”, desfășurat de fundația Insti-
tutul pentru Educație în parteneriat cu 
Polo  Europeo della Conoscenza
(Italia) , cu Center for Creative Trai-
ning Association(Bulgaria)  și cu alte 
instituții educaționale europene, invita-
ție primită de la o colegă profesor de 
chimie în Tîrgoviște. 

 Evenimentul a avut drept scop 
susținerea schimbului de experiență și 
de practici inovative în abordarea știin-
țelor, matematicii și tehnologiilor, în 
perspectiva stimulării interesului elevi-

lor pentru aceste discipline. 

 Am privit cu interes și mai 
mult din curiozitate m-am înscris la 
seminar, unde am participat activ cu o 

lucrare realizată cu sprijinul echipei de 
profesori de la Universitatea “Valahia 
„din Tîrgoviște, d-na prof. Laura Gor-
ghiu și d-l prof. Gabriel Gorghiu, și 
anume „Aplicații ale instrumentației 
virtuale în predarea științelor/Practical 
use of Virtual Tools for Science 
Teaching „. Lucrarea este de specialita-
te, chimie  , experiment virtual, permi-
țându-le elevilor să realizeze singuri cu 
ajutorul unui soft (Camtasia Studio, 
experimente pe care nu le pot realiza în 
laborator. Este nevoie doar de pasiune 
pentru chimie și dorința pentru cunoaș-
tere.Este vorba despre  un soft foarte 
accesibil elevilor, ce le eprmite acesto-
ra să-și realizeze singuri experimentul 
dorit. 

Seminarul a presupus viziona-
rea și diseminarea  mai multor teme 
care vizează predarea științelor într-o 
manieră modernă, atractivă pentru 
elevi, dar care din păcate nu ne permit 
aplicarea lor decât într-o mică măsură, 
programele analitice  din sistemul nos-
tru de învățământ nu ne lasă să ne aba-
tem de la metodele tradițonale,iar noi 
tototdată, ca profesori responsabili nu 
putem renunța la a nu parcurge mate-
ria , metodologia examenelor naționale 
vizând evaluarea științelor ca materii 
distincte, nu ca un tot. 

Deci,se  dorește o conexiune 
între științe, însă ele încă se predau 
independent una de alta și poate că nici 
noi, profesorii nu suntem pregătiți după 
tiparul interdisciplinarității.  

Prof. Alexandra Marinescu 
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„Brăduțul chimic”  

realizat de doamna laborant 
Georgescu Daniela  



 Aproape 68% dintre absol-
venții de clasa a XII-a au promovat 
examenul de Bacalaureat din sesiu-
nea iunie-iulie 2015, într -un comuni-
cat remis , MECS a arătat ca rata de 
promovare, după rezolvarea contestații-
lor, a fost de 67,9%, astfel, din totalul 
celor 159.715 absolvenți de liceu care s
-au prezentat la examen, au promovat, 
după soluționarea contestațiilor, 
108.436 (67,9%) de candidați. Rezulta-
tul este superior cu peste 7 puncte pro-
centuale celui înregistrat în prima sesi-
une a anului 2014 (60,65%) si cu 
11,5% față de 2013 (56,4%). Potrivit 
Ministerului Educației, la nivel național 
s-au înregistrat 81 de medii de 10. Pe 
județe, cele mai ridicate rate de promo-
vare s-au înregistrat in județele Cluj 
(83,42%), Brașov (80,53%), Bacău 
(79,97%) si Sibiu (77,69%), in timp 
ce rata de reușită în Capitală a fost 

de 70,22%. Singurele județe cu o 
rată de promovare sub 50% sunt 
Giurgiu (36,06%), Ilfov (40,92%) și 
Teleorman (42,73%).  
           În  sesiunea de toam-
nă,  conform statisticilor MECS, rata 
finală de promovare a acestei sesiuni, 
după soluționarea contestațiilor, este de 
25,67%. În cifre absolute, 11.493 de 
absolvenți de clasa a XII-a (din totalul 
celor 44.770 de candidați prezenți) au 
obținut medii generale peste 6 și au 
promovat Bacalaureatul, iar comparativ 
cu rata finală de promovare din sesiu-
nea de toamnă a anului 2014 (23,80%), 
majorarea se cifrează la 1,87%. Niciun 
candidat nu a o obținut media generală 
10, se precizează în comunicatul citat. 
Pe județe, cele mai mari rate finale de 
promovare,  peste 30%, s-au înregistrat 
în județele Alba (37,26%), Iași 
(36,44%), Cluj (34,13%), Harghita 

(32,20%), Caraș-Severin (31,60%), 
Botoșani (30,83%) și Bistrița-Năsăud 
(30,46%). 
 În Capitală, procentul final de 
promovare a fost de 24,8%  Județele cu 
procente scăzute de promovare, sub 
20%, sunt Ilfov (15,03%), Buzău 
(16,91%), Gorj (17,07%), și Mehedinți 
(17,80%). Rezultatele finale ale exame-
nului de Bacalaureat, sesiunea iunie-
iulie 2015, în județul Dâmbovița ne 
arată o rată de promovare de 
61,74%, iar cele ale Examenului de 
Bacalaureat, sesiunea august-
septembrie 2015  o rată de promova-
re de 20,38%, rate situate cu 6 punc-
te sub media națională. 
           Rezultatele obținute de elevii 
liceului nostru sunt prezentate com-
parativ cu cele naționale și județene 
în graficul următor: 
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Matematica și Bacalaureatul 

          În tabelul următor sunt prezentate rezultatele obținute de elevii liceului nostru la Examenul de Bacalaureat 2015 la 
disciplina Matematică, rezultate ce se evidențiază prin cele 17 note de 10.  

CLASA 
  

PROFILUL    PROCENT NOTE DE 10      MEDIA  

  XII A  
  

MATE-INFO 100% 14 9,38 

XII B 
  

MATE-INFO 100% 2 9,05 

XII C 
  

ȘTIINȚE  83,33%  1 7,01 

XII D 
  

ȘTIINȚE 28,57%  - 3,32 

 În final să felicităm elevii din promoția 2015 pentru rezultatele obținute la Examenul de Bacalaureat! De aseme-
nea, felicităm colectivul de cadre didactice al Colegiului Național „I.L. Caragiale” Moreni care au pregătit acești elevi. 
                                                                                                                  

Prof. Adrian Manu 
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„Învăţarea pe tot parcursul 
vieţii este un proces continuu de opor-
tunităţi flexibile de învăţare, corelând 
învăţarea şi competenţele dobândite în 
instituţiile formale cu dezvoltarea com-
petenţelor în contexte non-formale şi 
informale, în special la locul de mun-
că.” (STRATEGIA NAȚIONALĂ DE 
ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL 
VIEŢII 2015 -2020 )  

Prin activităţi şi metode ce 
aparţin educaţiei non-formale, şcoala 
poate să îşi mărească atractivitatea în 
rândul copiilor. Elevii îşi pot forma 
abilităţi de viaţă mult mai uşor, se pot 
descoperi şi se pot dezvolta ca persoane 
apte pentru a face faţă cerinţelor şi pro-
blemelor de pe piaţa muncii.  

Acestea au fost premisele care 
au dus la apariţia în învăţământul româ-
nesc a Săptămânii „Să ştii mai multe, 
să fii mai bun!”. 

S-a creat un spaţiu de lucru 
pentru profesori şi elevi, cu instrumente 
de dezvoltare personală, metode și 
practici non-formale, astfel încât să 
formeze abilităţi de viaţă.  Prin activi-
tăți care se pot organiza sub diferite 
forme (ateliere de teatru, dans, muzică, 
arte plastice, educație media și cinema-
tografică; competiții organizate la nive-
lul școlii, al grupurilor de școli, al loca-
lității sau al județului; mese rotunde, 
dezbateri; activități de voluntariat sau 
de interes comunitar; campanii antitu-
tun/antialcool/antipoluare/de prevenire 
a delincvenței juvenile/de prevenire a 
traficului de persoane etc.; proiecte 
comunitare, de responsabilitate socială; 
peer -education; schimburi de experien-
ță; vizite de studii; tabere/școli de crea-
ție sau de cercetare; parteneriate educa-
ționale și tematice la nivel de unități de 
învățământ, pe plan intern și internațio-

nal, pentru dezvoltarea aptitudinilor 
pentru lucrul în echipă și în proiecte), 
elevii pot să înţeleagă că şcoala poate fi 
şi altfel şi mai ales, că ei se pot implica 
direct în alegerea acestor activităţi, dar 
şi in realizarea lor (conform ANEXEI 
la ordinul MECS nr.4496 /13.07.2015). 

Educația non-formală a deve-
nit parte a discursului internațional cu 
privire la politica educațională la sfârși-
tul anilor 1960 și începutul anilor 1970. 
Ea face parte din învățarea pe tot par-
cursul vieții, iar tot mai multe instituţii 
recunosc importanţa acesteia în forma-
re.  

În anii 1970, patru caracteris-
tici au fost asociate cu educația non-
formală: relevanța la nevoile grupurilor 
dezavantajate, îngrijorarea în legătură 
cu categorii specifice de persoane, un 
accent pe scopuri clar definite şi flexi-
bilitate în organizarea și metode. 

Educația non-formală oferă 
tinerilor posibilitatea de a de dezvolta 
valori, aptitudini și competențe altele 

decât cele dezvoltate în cadrul educației 
formale. Aceste competențe includ o 
gamă largă de competențe 
(interpersonale, de echipă, management 
organizațional și al conflictului, conști-
entizarea culturală, de conducere, pla-
nificare, organizare, coordonare și de 
rezolvare a problemelor, lucrul în echi-
pă, încrederea în sine, disciplina și res-
ponsabilitatea).  

Ce este special la educația non
-formală este ca participanții sunt acto-
rii activ implicaţi în procesul de învăța-
re. Metodele sunt folosite pentru a oferi 
tinerilor instrumentele necesare dezvol-
tării în continuare a aptitudinilor și ati-
tudinilor lor. Învățarea este un proces 
continuu, iar una dintre caracteristicile 
ei esențiale este învățarea prin practică. 

 
Prof. Lavinia Vișan 
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„Să știi mai multe, să fii mai bun!” 



 Trebuie să ţinem pasul cu tine-
rii pe care îi educăm, deoarece ei vor 
trăi în timpul lor nu în al nostru. 
          În dorinţa mea de a situa elevul 
în prim-planul demersului didactic, mă 
gândesc permanent cum să-l valorific. 
Orice elev poate învăţa dacă ştii să-l 
provoci, dacă încerci să-l descoperi. 
Rămâi surprins, de multe ori, de modul 
în care poate să-ţi răspundă atunci când 
îl soliciţi, ”apăsând butoanele potrivi-
te”. 
          Arta de a fi profesor… face posi-
bilă cunoașterea elevilor. Dacă vrei să 
obții cât mai multe de la ei, atunci tre-
buie să știi cum să-i faci să răspundă 
solicitărilor. Întotdeauna mi-a plăcut să 
văd partea frumoasă a lucrurilor (unii 
ar spune ”jumătatea plină a paharului”), 
să gândesc pozitiv asupra unui aspect. 
          Încercam într-o după-amiază 
mohorâtă (mohorât era și sufletul 
meu…) să explic fenomenul poluării la 
clasa a X-a. Era o zi urâtă de mai, ulti-
ma oră, iar elevii mei parcă simțeau 
tristețea din sufletul meu. Am observat 
că nu eram singura supărată… un elev 
desena pe caiet ”Pâmăntul plângând”. 
Era un elev atipic prin comportament, 
destul de recalcitrant la indicațiile pro-
fesorilor, comentând mereu orice cerin-
ță. De altfel, un băiat deștept, cu care 
dacă erai pe aceeași lungime de undă 
reușeai să realizezi un dialog interesant. 
Am observat că nu scrie ceea ce dic-
tam… pur și simplu desena globul pă-
mântesc (din memorie) într-o ipostază 
tristă. 
          Atunci m-am oprit din discursul 
meu și le-am cerut elevilor să-mi dese-
neze Pământul în două ipostaze: Pă-
mântul vesel și Pământul trist. Doi 
elevi mi-au cerut permisiunea de a de-
sena la tablă, alții m-au întrebat dacă 
pot să facă afișe. Unii au folosit creioa-
ne colorate, alții au desenat cu creionul, 
iar unii au realizat benzi desenate. 
          Oricum, au fost cele mai frumoa-
se 30 de minute din lecție. 
          M-au surprins și comentariile 
scrise, mai ales din partea unor eleve 
foarte timide, care în mod obișnuit nu 
ar fi avut curajul să-și susțină un punct 
de vedere, chiar dacă îl gândeau. 
          ”Am ales să ilustrez Terra ca 
fiind tristă, deoarece statutul planetei în 
zilele noastre este unul îngrijorător. 
Astfel, nu-mi pot imagina planeta decât 
ca fiind una rănită și neglijată”…a scris 
una dintre ele lângă un desen foarte 
sugestiv. 
          ”Pământul are capacitatea de a se 

reface, este o planetă luptătoare. Pă-
mântul știe să vorbească dacă tu știi să 
asculți. Ascultă-l și vei fi fericit omule” 
– a scris cealaltă elevă desenand Pă-
mântul verde și zâmbind. 
Concluzii 
          Educația estetică poate fi o mo-
dalitate de evaluare a cunoștințelor. 
Unul dintre obiectivele educației esteti-
ce este sentimentul estetic – care repre-
zintă cea mai înaltă formă de trăire a 
frumosului. Educația estetică are o infi-
nitate de efecte pozitive asupra perso-
nalității elevului. Faptul că elevul este 
încurajat să vadă partea frumoasă, sen-
sibilă a unui eveniment/proces/fenomen 
îl ajută să-și dezvolte capacitățile em-
patice. 
          Văzând efectele negative ale 
acțiunii antropice, poate acționa pentru 
diminuarea acestora sau chiar pentru 
prevenirea lor.  
          Receptarea valorilor estetice 
(chiar și acelor care aparțin esteticii 
urâtului) dezvăluie o serie de sentimen-
te și emoții simple (bucurie, durere, 
tristețe) sau chiar mai complexe (dorul, 
regretul, nostalgia). 
          Unii elevi, care de regulă sunt 
timizi, reușesc prin desene sau eseuri să
-și exprime mult mai ușor punctele de 
vedere. Ei nu se mai simt vulnerabili ca 
atunci când ar trebui să se exprime li-
ber. 
          Astfel, consider că educația este-
tică este o bună modalitate de exprima-
re/expunere a cunoștințelor și abilități-
lor dobândite. 
          O oră de curs banală, într-o zi 

banală, a devenit astfel o mică expozi-
ție de artă. Una dintre cele două table a 
rămas câteva zile neștearsă…fiind 
apreciate desenele elevilor și de către 
alți profesori.  
          Recunosc, am privit de atunci 
altfel unii dintre elevi, descoperind o 
calitate umană deosebită -frumusețea. 
          Dacă dorim să ținem pasul cu 
noile metode, tehnici, strategii trebuie 
să combinăm într-un mod fericit și teh-
nicile de evaluare. Competențele elevi-
lor pot fi analizate și cuantificate sub 
diferite moduri, astfel încât rezultatele 
să fie pe măsura așteptărilor. 
          Într-un desen surprinzi și sufletul 
celui care îl execută, iar sufletele copii-
lor noștri sunt pure, sincere şi reacțiile 
lor spontane. 
 

Prof. Monica-Carmen  
Baltălungă  
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Educaţia prin prisma frumosului 
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Stilurile funcţionale  

 Limbajele specializate sunt 
denumite limbaje de specialitate sau 
profesionale, dar şi limbi, stiluri 
funcţionale, care “ îşi propun redarea 
unui conţinut de idei specific în raport 
cu o activitate profesională oarecare, în 
funcţie de o anumită viaţă social-
culturală” 1. 

 În ceea ce priveşte stilul, aces-
ta este considerat, în general, expresia 
unei individualităţi. 

 În sens larg, stilul este “ mo-
dul specific de exprimare într-un anu-
mit domeniu al afectivităţii omeneşti, 
pentru anumite scopuri ale comunică-
rii, ansamblul particularităţilor de ma-
nifestare specifice unui popor, unei 
colectivităţi sau unui individ” (DEX). 

 De asemenea, stilul poate fi un 
mod de manifestare propriu unei indi-
vidualităţi (stil personal) sau unei co-
lectivităţi naţionale (matricea stilistică 
românească de care vorbea Lucian 
Blaga), dar şi socio-profesionale, în-
globând particularităţile caracteristice 
unei structuri, civilizaţii, epoci, activi-
tăţi etc. 

 Referitor la stil,  Ion Coteanu 
face următoarele observaţii: “Stilul nu 
este mesajul. El este o sumă de propri-
etăţi ale acestuia, suma regulilor pe 
baza cărora un emiţător alege, combi-
nă şi, eventual, modifică materialul de 
limbă disponibil. Mesajul este spaţiul 
lingvistic, materialul care poartă în 
sine proprietăţile amintite. El constituie 
concretizarea stilului, de unde rezultă 
că raportul dintre el şi stil seamănă cu 
raportul dintre sistemul limbii şi mani-
festarea lui concretă” 2. 

 Acest concept se întrebuinţea-
ză şi raportat la artă, fiind specific 
unui curent, unui artist, unei epoci, 
unei şcoli, reprezentând “o unitate de 
structuri artistice într-un grup de opere 
raportate la agentul lor, fie acesta ar-
tistul individual, naţiunea, epoca sau 
cercul de cultură, unitatea şi originali-
tatea sunt cele două idei particulare 
care fuzionează în conceptul stilului”3. 

Stilul poate reprezenta şi tota-
litatea mijloacelor lingvistice pe care le 

foloseşte un scriitor pentru a obţine 
anumite efecte de ordin artistic. 

 Cuvântul „stil” vine de la 
grecescul „stulos” şi desemna un 
beţişor, un condei de metal  sau  de os, 
ascuţit la un capăt  şi turtit la celălalt, 
cu care se scria pe tăbliţele de ceară. 
Romanii înţelegeau prin stil modul de a 
scrie şi de a vorbi. Limba română l-a 
preluat din limba franceză (style) care, 
la rândul ei, îl avea din lat. Stilus. 

Din punct de vedere al gradu-
lui de individualizare, se poate vorbi 
despre stil individual / stil general al 
limbii, iar după criteriul intenţionali-
tăţii, despre stil artistic / stil nonartis-
tic.  

 Alte criterii de clasificare a 
stilului pot fi: epoca (stil clasic / stil 
modern), circumstanţa în care are loc 
comunicarea (stil oficial / stil neofici-
al), apartenenţa la un domeniu de acti-
vitate (Stil artistic / publicistic /
ştiinţific / administrativ /colocvial), 
implicarea în comunicare (stil direct /
stil indirect). 

 După cum se ştie, stilul are o 
serie de calităţi generale şi particulare. 
Acestea sunt prezentate în manualele 
de clasa a IX-a, în concordanţă cu pro-
grama şcolară. 

 Astfel, calităţile generale ale 
stilului sunt: 

Claritatea ,  exprimarea limpede a gân-
durilor şi sentimentelor 

Proprietatea, care constă în utilizarea 
unor mijloace lingvistice adecvate pen-
tru exprimarea ideilor şi a sentimente-
lor 

Corectitudinea, desemnând respectarea 
normelor limbii 

Precizia constă în utilizarea riguroasă 
a mijloacelor lingvistice necesare pen-
tru exprimarea ideilor şi a sentimente-
lor 

Puritatea implică folosirea acelor mij-
loace lingvistice admise de limba litera-
ră  

Calităţile particulare ale stilului confe-

ră originalitate exprimării. Acestea 
sunt: 

Naturaleţea (exprimarea firească) 

Simplitatea (utilizarea unor structuri 
cu o frecvenţă mare în limbă) 

Armonia (concordanţa componentelor 
fiecărui nivel al limbii) 

Concizia (exprimarea concentrată) 

Oralitatea (folosirea în comunicare a 
unor elemente de limbă vorbită) 

Nuanţarea comunicării în funcţie de 
intenţie şi de particularităţile individu-
ale ale partenerilor angajaţi în proce-
sul de comunicare, în funcţie de si-

1 Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Editura Nemira, Bucureşti, 2001, pag.495. 

2 Coteanu, Ion, Stilistica funcţională a limbii române, Editura Academiei, Bucureşti, 1973 

3 Vianu, Tudor, Studii de stilistică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1968, pag. 178 



tuaţia obiectivă, selecţia mijloacelor 
lingvistice şi organizarea tuturor aces-
tora în reguli specifice, cărora orice 
vorbitor este obligat să se conformeze, 
au impus în limbă crearea stilurilor 
funcţionale, care se concretizează în 
tipuri specifice de limbaj.  

 În manualele şcolare, stilurile 
funcţionale sunt considerate “varietăţi 
ale limbii comune, diferenţiate între ele 
prin funcţia pe care o au ca mijloace de 
comunicare în sfere determinate de 
activitate “ 1.  

 Acestea însumează un număr 
de procedee lingvistice (fonetice, lexi-
cale, morfologice, sintactice) menite să 
exprime un conţinut de idei. 

 În general, stilurile funcţionale 
sunt considerate variante ale întrebu-
inţării limbii în funcţie de situaţia de 
comunicare. 

 Referitor la numărul stilurilor 
funcţionale, acesta este diferit, accep-
tându-se existenţa a trei stiluri funcţio-
nale: beletristic (artistic), ştiinţific şi 
juridic-administrativ, celelalte fiind 
variante ale acestora, ce ar putea fi în-

cadrate în cele trei stiluri acceptate ge-
neral: publicistic, colocvial sau famili-
ar, oratoric, epistolar şi telegrafic. 

 Această clasificare poate fi 
regăsită atât în Dicţionarul de ştiinţe ale 
limbii, cât şi în Manualul de clasa a IX-
a, Editura Rosetti, 2004. 

 În schimb, în Manualul de 
clasa a X-a, Editura Art, se precizează 
clar că în limba română contemporană 
există cinci stiluri funcţionale: stilul 
artistic (beletristic), stilul ştiinţific, sti-
lul oficial (administrativ), stilul publi-
cistic şi stilul colocvial. 

 De asemenea, stilurile sunt 
clasificate în funcţie de opoziţia artis-
tic/nonartistic. 

 Astfel, în mod schematic, cele 
două tipuri de limbaj au următoarele 
trăsături specifice:  

 

STILUL ARTISTIC: 

Limbaj conotativ  

Unicitate şi inovare a expresiei 

Sensuri multiple, variabile în funcţie de 
context 

Bogăţie lexicală 

STILURILE NONARTISTICE:  

Limbaj denotativ 

Utilizarea unor formule şi construcţii 
mai mult sau mai puţin fixe, repetabile 

Sensuri unice, cât mai puţin dependente 
de context 

Concentraţie lexicală 

 

De aici rezultă că, în timp ce 
pentru stilurile nonartistice important 
este ce informaţie se transmite, pentru 
stilul artistic e fundamental felul cum 
se transmite informaţia. 

Limbajele specializate sunt 
caracteristice stilurilor nonartistice, 
regăsindu-se îndeosebi în stilurile şti-
inţific şi juridic-administrativ, dar şi în 
stilul publicistic, deşi aici sensul este 
puţin diferit, în primul rând pentru că 
textul publicistic se adresează publicu-
lui cititor, deci tuturor categoriilor. Se 
poate afirma despre acest stil că se situ-
ează la graniţa artistic/nonartistic. 

 
Prof. Carmen Avram 
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Stilurile funcţionale  

1 Manualul de limba şi literatura română, clasa a X-a, Editura Art, Bucureşti, 2005 

Libertatea de a alege să fii OM  

      A migra este nu atât un drept al 
omului, cât mai ales una dintre liber-
tăţile fundamentale ale individului, 
căruia i s-a permis încă dintru început 
să aleagă  ceea ce face. 

   Omul a fost creat ca fiinţă liberă, 
având capacitatea de a alege deliberat 
sau instinctiv ceea ce este mai bine 
pentru el. Libertatea umană nu este sau 
nu ar trebui să fie dependentă de rasă, 
de convingeri religioase, de apartenenţa 
etnică. Mai mult, e bine să ne reamin-
tim permanent că libertatea fiecaruia 
dintre noi se termină acolo unde începe 
libertatea semenilor noştri.  

   În acest sens, migranţii care au ales să 
părăsească locul lor de baştina, care ar 
fi trebuit să fie sinonim cu zona de con-
fort şi siguranţă, au avut de făcut o ale-
gere nu tocmai uşoară. Au lăsat în urmă 
un teritoriu riscant, care nu le mai ga-
ranta siguranţa lor şi a copiilor lor, pen-
tru a se refugia pe un alt teritoriu al 
incertitudinilor, până la care au înţeles 
că au de parcurs un drum lung şi total 

necunoscut. Şi dacă în aceste condiţii 
au ales totuşi să migreze, acest lucru 
spune totul despre viaţa pe care au dus-
o până atunci „acasa”.  

   Pe de altă parte, de mai bine de zece 
ani, multe familii de sirieni au ales să 
îşi părăseasc ţara, stabilindu-se defini-
tiv în alte locuri. Acesta a fost, la mo-
mentul respectiv, un prim semnal de 
alarmă. Este adevărat însă că acesta a 
reprezentat doar un fenomen sporadic, 
ce a nu a ameninţat cu presiunea unui 
numar copleşitor de cazuri, fiind vorba 
de cele mai multe ori despre familii 
mixte, româno-siriene, de exemplu, iar 
migrarea însemnând de fapt stabilirea 
întregii familii în cealaltă ţară, cea a 
mamei, de cele mai multe ori.  

   Din fericire, am traversat acest gen de 
experienţă în urmă cu zece ani, când 
am preluat din clasa a noua un elev 
proaspăt sosit din Siria, care vorbea 
suficient de bine româneşte cât să ne 
putem înţelege şi care mi-a povestit 
încă de la început motivele dureroase 

pentru care a fost nevoit să plece de 
„acasă” împreună cu fratele şi părinţii 
(unul dintre ei, medic), lăsându-şi însă 
acolo într-un mod cu totul dureros bu-
nicii sirieni, părinţii tatălui, care îl cres-
cuseră până la 14 ani. Îmi amintesc 
foarte clar că nu am simţit niciun mo-
ment nici resentimentul în faţa unui 
musulman, nici frica sau pericolul ca 
acest copil să fi fost crescut încă de mic 
nu doar în spiritul cel mai exigent al 
disciplinei absolute (educate adesea 
prin metode barbare), dar chiar în doc-
trina vreunui fanatism politico-religios. 
Încercând tardiv o explicaţie a atitudinii 
mele, amestec înconştienţa de a nu fi 
avut suficiente informaţii despre trage-
diile cutremurătoare comise de ex-
tremişti, cu starea de siguranţă şi con-
fort pe care o are orice profesor obişnu-
it să fie în preajma unui copil de 14 ani. 
Astăzi nu ştiu dacă, trecând prin ace-
eaşi experienţă (plăcuta, de altfel, de-a 
lungul celor patru ani de liceu petrecuţi 
împreună cu Ayub ca elev) aş mai fi 
avut exact aceleaşi sentimente sau ace-
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eaşi justificare a lor. 

   Pe de altă parte, migrarea masivă a 
refugiatilor sirieni înspre Europa petre-
cută recent a reprezentat şi încă mai 
reprezintă o provocare pentru ţările 
civilizate, în sensul integrării şi asimi-
lării acestei populaţii numeroase şi într-
un timp extrem de scurt, astfel încât 
societatea în ansamblul ei să aibă cât 
mai puţin de suferit. Dar, dincolo de 
aparenţe şi de toate discuţiile care au 
învăluit de atunci încoace acest subiect, 
eu personal consider că şi acest feno-
men se înscrie într-o justă normalitate, 
dat fiind faptul că Europa (şi nu doar) a 
fost nevoită în repetate rânduri să gesti-
oneze valurile de migranţi, care au ales 
să circule din considerente etnice, soci-
ale, economice şi aşa mai departe. Dar 
dincolo de toate acestea, justificarea 
unanimă pentru această alegere a fost 
în cazul tuturor migranţilor reperul unui 
„trai mai bun”. 

   Civilizarea umanităţii se realizează 
printr-un cumul de factori, între care se 
regăsesc educaţia şi dezvoltarea perso-
nală a individului, independenţa finan-
ciară, sentimentul valorizarii personale, 
garantarea unui viitor pentru urmaşi... 
Însă la baza tuturor acestor factori se 
află incontestabil nevoia fundamentală 
de a trăi într-un mediu care să garante-
ze siguranţă şi protecţie. În cazul mi-
granţilor sirieni, primează această ne-
voie de bază. Le putem întelege în tota-
litate gestul lor radical de a migra doar 
prin simplul fapt de a ne pune în locul 
lor. Dar aşa cum se întâmplă de obicei, 

pe lângă sentimentul de înţelegere şi 
empatie cu situaţia lor dramatică se 
nasc şi alte semne profunde de întreba-
re, unele dintre ele confirmate, din pă-
cate, de evenimentele absurd de tragice 
petrecute recent în Franţa. 

   Ce se ascunde, aşadar, în spatele dra-
mei reale a unor oameni, care nu au altă 
vină decât aceea de a dori cu tot dina-
dinsul să iasă pentru totdeauna din zona 
de ameninţare? Răspunsul la această 
întrebare se află în foarte multe dintre 
momentele istoriei umanităţii. Îmi 
amintesc acum de o ghicitoare 
„încurcată” a copilariei mele cu care 
mă testa adesea bunicul, fără să îmi dea 
multă vreme şi răspunsul corect: 
”Fereşte-mă, Doamne, de găină, că de 

câini nu mi-e frica!” Am frământat, 
recunosc, multă vreme răspunsul la 
acest paradox, ca să înţeleg în final că 
aşa gândeşti doar dacă eşti... râmă.  

   Ei bine, mărturisesc sincer că nu sunt 
şi nici nu vreau să fiu râmă, ci om. Las 
în seama serviciilor secrete care se ocu-
pă cu securitatea umanităţii şi în seama 
celorlalte instituţii abilitatea de a se 
transpune în pielea underground a râ-
mei, pentru ca eu însămi să rămân om, 
cu toate riscurile şi naivităţile care de-
curg din asta. Îmi exercit astfel liberta-
tea de a alege.  

 

Prof. Monica Zamfir 



 Abia azi am simţit că a venit 
toamna… abia azi am simţit toamnă în 
sufletul meu… M-a învăluit pur şi 
simplu, mi-a brodat sufletul în amintiri, 
gânduri, emoţii şi vise. Vise ce ajung să 
se desprindă şi să fie purtate de vânt 
asemeni frunzelor - a frunzelor în 
mijlocul toamnei. Sunt conştient că vor 

rătăci cât vor rătăci şi se vor întoarce 
iar la mine, se vor lipi de suflet şi nu se 
vor desprinde din nou decât când vor 
uita cât de dor le-a fost de mine. Chiar 
dacă a venit toamna, anotimp al 
“depresiei”, cum ţin unii să îl 
numească, eu zâmbesc mai mult ca 
niciodată, pentru că mă simt un copil al 
toamnei, care se gândeşte cu nerăbdare 
la ce va urmă: o perioadă de linişte, 
plimbări în ploile cu picături mici, sure 
şi reci, mai mult timp pentru cărţile ce 
aşteaptă să fie citite şi stări de transă ce 
caută neliniştite trăiri a căror destinaţie 
finală e regăsirea. Da, ştiu, alţii ar putea 
spune că totuşi toamna e urâtă pentru 
că odată cu ea începe frigul, dar şi 
melancolia. Ei,… şi ce dacă? Oare 
atunci când iubim, nu găsim rezerve de 
căldură şi pentru cele mai geroase 
ierni? Aşa cum în verile toride, sufletul 
îţi poate fi îngheţat şi rănit de 
dezamăgiri sau regrete? La mine, 
toamna a venit firesc, mi-a pătruns în 
suflet şi s-a cuibărit acolo. Nu m-a lăsat 
să o acuz ori să o întreb ceva, şi-am 
acceptat-o… pentru că aşa e ea… ţi se 
strecoară în suflet şi nu te lasă în pace! 
Sfatul meu e să nu i te împotriveşti: 
iubeşte-o sau măcar accept-o şi gustă 
tot ce-i mai bun din ce-ţi oferă ea! Pri-
meste-o aşa cum e! Dar, mai ştiu şi că 
toamna se număra... speranţele, 
cuvintele, zâmbetele şi uneori 

lacrimile, dar cel mai mult toamna ne 
copleşesc emoţiile şi poate amintirile. 
Aşadar,  trebuie să sperăm că va veni 
acel moment unic în care vom simţi 
emoţiile pătrunzătoare în sufletele 
noastre şi atunci vom ştii. Când mă 
gândesc la venirea toamnei, sufletul îmi 
este cuprins de o bucurie nemaîntâlnită, 

de vreme ce mă gândesc la momentele 
deosebite ce vor urma, în care toamna 
îşi va face simţită prezenţa atât în 
rândul oamenilor, cât şi al 
necuvântătoarelor.                                             

                 Privind în depărtare, pădurea 
pare un covor imens cu modele frumos 
colorate care strălucesc în bătaia 
soarelui de toamnă pătrunzător şi totuşi 
timid. Frunzele plopilor cad 
tremurătoare, iar fagii şi arţarii s-au 
acoperit cu galben de lămâie. Stejarii s-
au îmbrăcat într-o platoşă de aramă. La 
adierea vântului, frunzele cad una câte 
una, legănându-se uşor, acoperind 
pământul cu un covor de suflete 

moarte. Oamenii au plecat în livezi 
pentru a culege mere aurii cu miros 
parfumat şi miez dulce, pe care le-au 
aşezat frumos în lăzi. Alţii merg în vii 
să culeagă strugurii cu boabe mari din 
care să facă mustul dulce ca mierea. 
Oamenilor li s-au mai alăturat şi câţiva 
copii pentru a ajuta şi ei la culesul 
fructelor. Unii dintre ei se urcă pe 
scară, culegându-le atent cu mâna 
pentru a nu le strivi, iar alţii ajută la 
căratul lăzilor. În pădure, animalele îşi 
fac pregătirile pentru iarnă. Ursul şi-a 
făcut aşternut din frunze uscate. 
Veveriţa şi-a umplut cămara cu nuci şi 
alune coapte. Vulpea şi-a pregătit 
vizuina pentru a se adăposti de frigul 
iernii. Multe dintre păsările care înve-
seleau pădurea cu ciripitul lor au plecat 
spre ţările calde. Pe firele de telegraf, 
toamna a aşezat ca nişte mărgele pe aţă 
şirul ultimelor rândunele care aşteptă 
cuminţi să se alăture stolului. Prima 
frunză a toamnei, aurită de soarele ami-
ezilor, cade lin spre pământul obosit, 
scriind în văzduh un psalm de 
mulţumire.... Pornesc şi eu la 
întâmplare, purtând pe palme o frunză 
ruginie, care cândva trăia clipe 
frumoase ce păreau să nu aibă sfârşit, 
asemeni unei regine care îşi făcea tron 
din ram. Privind la ea, cortegii de 
cuvinte tresăltă-n gândul meu. A fost 
un vis feeric? A fost aievea totul?... Şi 
totuşi, răspunsul nicăieri. O!, frunză 
ruginită, ce taine-ai şti tu spune dac-ai 
avea tu glas...? Îmi lipesc frunza de 
obraz, dorind să o alin...dorind să mă 
aline...  Purtăm şi eu şi ea acelaşi dor... 
Cine ar putea să o înţeleagă mai bine 
decât mine? Am trăit şi eu deseori 
momentul acestei despărţiri, după care 
plângi, cauţi alinare la prieteni şi te 
trezeşti singur... şi iar plângi. Doamne, 
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Toamna, anotimpul sufletului 
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poartă-mă pe palmele Tale cum port eu 
această frunză şi nu îmi da drumul 
niciodată! O privesc cu atenţie şi văd că 
frunza are forma unei inimioare... a 
unei inimi arse, a unei inimi stoarse de 
dor şi suferinţă... dar totuşi aşa de 
tăcută!... În tăcerea ei se ascund game 
şi sonete dirijate de adierea vântului, 
sau poate bucuria puilor de vrăbiuţă 
adăpostiţi în cuibul de pe ram...; ei vor 
rămâne cu mine toată iarna. Acum e 
rândul ei să zboare, dar un zbor atât de 
diferit de cel al păsărilor!... O apropii 
de inimă, dorind să îi dau aripi de 
iubire, apoi o înalţ spre cerul dinspre 
care raze albe păreau să îmi spună o 
taină; ...înţeleg şoapte şi simt adieri 
înfiorate... este în atingerea de lumină 
un fel de îmbrăţişare de despărţire... 
Frunza simte că a venit vremea ultimei 
ei jertfiri. După ce vara întreagă a dat 
seva ei fructului iubit de soare, acum 
simte cum se apropie vremea când ea 
însăşi are să devină sevă în iarna ce va 
dansa printre ramurile golaşe... ADIO! 
Gândurile-mi se transormă în picuri ce 
alunecă pe locul atins de frunză... 

Emoţionat nespus de mult, trezit ca 
dintr-un vis, mi-am dat seama că 
existenţa mea pe acest pământ se 
aseamănă cu existenţa acestei Frunze: 
şi eu voi sfârşi asemenea! Aşa cum 
aceasta frunză s-a desprins de pe ramul 
mult iubit pentru a îmbrăţişa pământul 
din care s-a hrănit, aşa şi eu, la vremea 
rânduită, va trebui să mă întorc în 
ţărâna din care am fost luat… Frunza 
lasă în urma ei adieri aurii, aromă de 
fruct copt, foşnet de poem... Inima mea 
tremură ca frunza în bătaia vântului... şi 
mă întreb: eu ce las în urma mea?!... 
Foşnet de cuvinte…, adieri de iubire…, 
mireasma de sfinţire? Oare a vibrat în 
mine seva lui Hristos, pulsând în cei de 
lângă mine verdele crud al Vieţii?... 
Oare am ars în mine până la mistuire 
nervurile păcatului ca prin ruginiul 
sărut al Mântuirii să mă pot contopi cu 
Cerul în Eterna Primăvara?... Ah, 
Doamne, câtă culoare ar prinde fiinţa 
dacă aş muri faţă de păcat! Cum aş 
avea culoarea Veşniciei Tale, a 
Chipului Tău, a ceea ce eşti TU!! Ce 
minunat ai prinde Chip în mine şi cum 

Ţi-aş aşterne covor de osanale 
ACOLO! ...din moarte renaşte-mă 
pentru Tine!... Fă-mă să cânt doar la 
adierea Duhului Tău! Fă-mă să tresar 
doar la ivirea luminii Tale! Fă-mă să 
plâng doar iubindu-Te! Fă-mi tăcerea 
mistuire şi jertfire sub sfântă talpa Ta! 
... O adiere caldă şi o mireasmă de flori 
de cais îmi învăluie în plină toamna 
simţirea... Văd în faţa mea două 
scânteieri de lumină... În adâncul inimii 
simt parcă pulsând ... Primăvara? Mă 
uit să văd unde mă aflu... şi două palme 
calde îmi pictează chipul cu verde crud 
şi mă aşază între florile de cais pe care 
tocmai poposeşte sufletul meu, ca un 
fluturaş cu aripi de mătase... În izul 
reavăn de Toamnă, simt Primăvara 
înmugurindu-mi din sămânţa Ta! 
Iubire! 

Bogdan Bratu, 
clasa a IX-a A  
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Puterea scrisului  

 Ce cred eu despre scris? Scri-
sul este lumea pe care n-o avem în rea-
litate. Oricine are acces la ea, dar nu 
mulți știu asta.  

 Nu toată lumea iubește scrisul. 
Ei n-au văzut ce vedem noi, scriitorii. 
Ei nu știu să citească dincolo de rân-
duri. Încă nu realizează că orice creion 
din mâna oricărui scriitor are obligația 
de a crea povești. Ei nu știu că aici, în 

lumea scrisului este totul așa cum vrem 
noi.  

 Câteva atingeri ale creionului 
pe foaie și povestea se poate schimba 
radical. Nu e ca în viața reală. Aici, în 
lumea scrisului, putem fi oricine dorim, 
putem face orice vrem. Putem avea 
chiar și puteri magice. Acum depinde 
doar de dorințele și imaginația fiecăru-
ia.  

 Doar că mulți nu știu asta. 

 Orice nume scris pe o hârtie 
de către un scriitor are obligația să de-
vină personaj. Un personaj cu o poveste 
care va începe și se va termina exact 
așa cum ne dorim. Acel personaj, prin-
cipal sau nu, va face exact ce vrem noi, 
fără să-și dea seama, fără să știe de 
existența noastră. El știe doar că trebuie 
să facă, să trăiască tot ce e scris pe o 
hârtie, tot ce-i poruncim noi prin scris.  

 Restul oamenilor nu știu că în 
lumea scrisului poți fi coordonatorul. 
Ei nu știu că acolo, toate personajele îi 
sunt pioni. Nici măcar nu are habar de 
toată puterea pe care ar putea să o deți-
nă în acea lume, pentru că nici măcar 
nu îi dă o șansă, el nici măcar nu pă-
trunde în ea.  

 Dacă sunt atâtea lucruri despre 
care el nu știe, fii sigur că nu știe să 
plângă odată cu personajul, nu știe să 
se bucure odată cu el. Nu știe să se pu-
nă în locul lui atunci când citește. Nu 
știe să trăiască lumea scrisă. Nu-și dă 
seama ce lume bogată, frumoasă, poate 
și tristă, dacă așa vrea el; există dincolo 
de rânduri, nu știe poate pentru că nici 
măcar nu a încercat să înțeleagă, poate 
că niciodată nu i-au trecut astfel de idei 



prin cap.  

 Gândul te duce departe… un-
deva frumos… undeva unde ai vrea să 
stai mereu. Pentru a nu-l pierde, puțini 
știu că trebuie să-l așterni pe hârtie și 
tot acei puțini descoperă frumusețile 
scrisului, dorindu-și mai mult, mai fru-
mos, mai creativ, mai complex. 

 Odată ce te apuci, chiar dacă 
ai și o singură propoziție, gândurile îți 
vin în lanț. Gândește-te la o propoziție 
de început, scurtă și cuprinzătoare, ca 
acela pe care le foloseam în clasele 

mici pentru a ne începe compunerile. O 
propoziție ca „Era o zi călduroasă de 
vară.” Vară? Deja gândul îți zboară 
departe. Te-ai gândit că acolo, în acea 
îndepărtare se află continuarea pe care 
chiar tu ai putea să o realizezi? Poate că 
personajul principal este o fată sau poa-
te un băiat, poate este copil sau adult, 
poate trăi o dramă sau o poveste fericită 
de dragoste.  

 Tot ce vreau să spun prin toate 
acestea este că, în lumea scrisului poți 
fi sau poți da viață la oricine vrei și că 

o să se întâmple ce și cum vrei tu. Însă, 
ai grijă te avertizez acum! Trebuie să fii 
conștient încă de la început că, odată ce 
creionul atinge foaia, nu se poate opri 
ușor. Uită-te la mine! Am vrut să scriu 
doar două rânduri. Hm… Două rân-
duri…    

Delia Andone,  
clasa a X-a A 
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Puterea scrisului 

 De curând a fost lansată melo-
dia  „Pierdut buletin” de către 
DOC&Motzu în colaborare cu Smiley  
(în general, nu susțin muzica româneas-
că ,recunosc, dar această melodie mi-a 
captat atenția într-un mod plăcut) . 

   Mesajul acesteia prezintă rea-
litatea mai puțin dulce pe care o știm cu 
toții. 

Cine sunt ? Care este scopul meu ? 
Cum pot face lumea în care trăiesc un 
loc mai bun ? 

   Nu știu câți dintre voi se în-
treabă aceste lucruri și deși știu că 
mulți consideră banală prima întrebare, 
chiar nu este. Este important să știi cine 
ești, ce te caracterizează și ce nu. 

     Mulți ne lăsăm influențați de 
către anturaj și așa ne pierdem esența , 
ne pierdem valorile. Ce sunt valorile ? 
Sunt acele  „lucruri” care reprezintă 
pentru noi ce este cu adevărat impor-
tant în viață ca familia , libertatea, prie-
tenii etc. 

   Cu toții vrem sa fim altfel , dar 
nu putem. Ne lăsăm pradă penibilului si 
„apăsăm” butonul de panică . Ne este 
frică să venim cu idei sau propuneri 
noi, ne este frică să ieșim din zona 
noastră de confort deoarece poate antu-
rajul nu acceptă aceste idei și vor să 
schimbe ceea ce ești tu cu adevărat. 
Prietenii te vor accepta așa cum ești și 
nu vor dori să schimbe persoana ta, iar 
ție nu ar trebui să-ți fie frică să arăți cu 
adevărat cum ești . Nu ascunde acest 
lucru . Cui nu-i place foarte bine. Caută 
mereu persoane în care ai încredere și a 
căror prezență te face să te simți dorit . 

   „Mă uit în jurul meu, alte ver-
siuni de eu ”, piesa spune că toți sun-
tem la fel. 

 Niciunul din noi nu se naște cu 
ceva special . Fiecare are doi ochi , un 
nas, doua mâini etc. ,așa că de ce ar 
trebui să fim tratați diferit ? Trebuie să 
dăm fiecăruia o șansă. 

   În general ,contează prima 
impresie , ştiu, dacă iţi formezi o parere 

urâtă despre 
o persoană 
este greu să 
ţi-o schimbi , 
dar cum spu-
neam este 
important să 
oferi şanse , 
„oferă întot-
deauna ceea 
ce ai vrea să 
primeşti ”. 
Gândește-te 
și la acele 
persoane care 
poate au mai 

puține motive să zâmbească și să nu-ți 
fie teamă să oferi , „e tare când iei și 
rău când dai ” (sursa : Pierdut buletin). 

  De asemenea , este greu să 
rămâi tu însuți , te transformi încet în 
ceea ce vor alții să fii , „așa se pierde o 
minte limpede în mulțime ” spune  
Smiley. 

 (Această melodie are un mesaj puter-
nic , vă recomand să o ascultați)  . 

   Am realizat că este important 
să știi cine ești și dacă ceva ți se pare că 
nu este în regulă nu te lua după „turmă” 
chiar dacă ți se pare greșit , ei vor avea 
de pierdut , deoarece nu au rămas cu 
mintea limpede și cu capul pe umeri. 

  Totodată, pune accent pe lu-
crurile mărunte , ele contează, ele fac 
ca totul să fie frumos și special în viața 
ta : spune-le părinților  tăi cât de mult îi 
iubești și îi respecți , mulțumește întot-
deauna persoanelor care te-au ajutat , 
chiar dacă a fost ceva mic.  Acel 
„mulțumesc ” și zâmbetul pe care îl 
oferi odată cu el contează pentru acea 
persoană. Crede-mă pe cuvânt când 
spun asta. 

   În concluzie , nu uita niciodată 
cine ești, de unde ai plecat și nu încerca 
 să te schimbi pentru nimeni. 

       Nu se merită. 

Ioniță Alexandra,  
clasa a X-a A 

Cine sunt? 
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Povestirile în societatea contemporană (pamflet) 

La tempête 

 Sincer să fiu, nu am mai auzit 
de mult timp povești adevărate, din alea 
cu fainoșag, cum se făceau odinioară. 
Ba erau vrăjeli, ba erau minciuni, dar 
asta este cu totul altă poveste.  

 După părerea mea, oamenii nu 
își mai spun amintirile, trăirile și expe-
riențele prin viu grai, la un grătar, la un 
mititel, la un pet de bere așa cum e în-
vățat românul. Până la urmă, cam asta 
se întâmpla și la Hanul Ancuței. Nu 
avem nicio dovadă concretă că doar se 
spuneau povești… Naratorul a fost mai 
drăguț și a povestit altfel tot ce se în-
tâmpla acolo. Parcă îmi și imaginez ce 
chefuri se țineau, iar atmosfera era asi-
gurată, bineînțeles, de Ancuța. 

 În fine, ce voiam să vă zic, în 
zilele noastre povestirile au devenit 
virtuale, mai exact postări pe rețelele de 
socializare care de obicei conțin ima-
gini cu diverse locuri în care postacii 
nu au ajuns niciodată (Atenție! Marea 
Majoritate). Alții mai postează fotogra-
fii cu ce au mâncat la prânz cu nelipsi-
tul „feeling hungry” sau „mâncând nu 
știu ce”. Unii își mai dau câte un check-
in prin diverse locuri care mai de care 
mai ciudate; acum a fost la modă check
-in-ul „rugându-mă la Sfintele Moaște, 
Iași, România cu Sfânta Parascheva 
(pagină oficială).  

 Dacă stau să mă gândesc mai 
bine, era și o emisiune la TV, la Acasă 
TV. Se numea „Povestiri de Noapte” cu 
Mircea Solcanu și cu Cabral. Să știți că 
nu-mi este rușine nici cu Măruță sau 
Simona Gherghe („Acces Direct”). 
Parcă îl și aud pe Măruță: „Hei! Bine 
ați venit la „Ore fericite”. Astăzi vom 

discuta despre cum o mamă și-a omorât 
copilul cu toporul, l-a tranșat și pe ur-
mă l-a aruncat la gheena de gu-
noi.” (Acum „La Măruță”) Ce poveste 
fericită…  

 Un alt punct de vedere ar fi 
faptul că povestirile au trecut la altă 
etapă. Eu sunt o persoană optimistă și 
cred cu tărie că s-au schimbat puțin, 
puțin mai mult… Nu mai sunt cu Hanul 
Ancuței, cu Harap-Alb, cu zâne, cu 
zmei (poate doar cele de adormit copiii 
mici), ci doar cele promovate de mass-
media românească (câteva exemple ca 
să vă reîmprospătez memoria, sigur le 
știți: Leo de la Strehaia cu femeile lui, 
Nicolae Guță cu amantele lui – cred că 
cei doi se concurează; Gigi Becali zice 
că se retrage din politică, dar intră îna-
poi; nimeni nu mai știe, ba iese, ba in-
tră). Oare să fie adevărat? Povestirile 

chiar s-au modernizat? Aceasta este o 
nouă etapă din viața lor? Atâtea între-
bări fără răspuns…  

 Una peste alta, oamenii nu își 
dau seama cât de penibili sunt din cau-
za acelor postări sau cât de ușor sunt 
manipulați de ecranul acela mare cât 
peretele și plat ca apa care spune multe, 
dar de fapt, nimic. Aaaa, ca să nu uit, 
tema textului era povestirile (că este 
mai puține de 50, mai bine zis, mai 
deloc); păcat că nu prea mai există în 
zilele noastre așa ceva…        

19 octombrie 2015  

 

Radu Marian Marinescu, 
clasa a X-a A 

Je regardais le paysage de ma chambre 
placeé au sixième étage d’un immeuble 
gris, dans un quartier bâti à une demi-
heure de la ville. J'étais fascinée par les 
braises du coucher du soleil qui entou-
rait le ciel d’une lumière rougeâtre ; 
j’attendais que les passants, qui se diri-
geaient fatigués vers le maison, lèvent 
pour un moment leur regard et qu’ils 
découvrent quelque chose de plus, en 
dehors des trottoirs ternes d’une ville 
fantôme. 
   Tandis que ces pensées traversaient 
ma tête, j'ai observé que le quartier 
inexpressif était soudainement devenu 
plus sombre et quand j'ai lavé les yeux, 
je m'aperçus : l'arbre du coucher du 

soleil était menacé par un armée entière 
de dragons en colère , ce qui me rappe-
lait les histoires lues à l'école mater-
nelle. Les nuages-dragons criaient au 
secours et le vent fort et la pluie sont 
arrivés, cela poussa les hommes à se 
précipiter, à s’animer, et je fus heu-
reuse qu’il  dissipait la monotonie d’un 
jour triste d’été. Les nuages s’appro-
chèrent, devenant de plus en plus noirs 
et le soleil devint pâle et disparaît faci-
lement. Le foudre, suivi par la tonnerre 
roulait menaçant la terre, cilvant le ciel. 
Les nuages s’affluèrent vers la ville, le 
vent fit disparaître la poussière dans les 
rues ; c’était une tempête effrayante, 
rien ne voyait à travers des jets d’eau 

qui coulaient du ciel. 
   Ma crainte s’évanouit bientôt. Le 
foudre se voyait plus loin, la tonnerre 
était moins entendue et le soleil m’en-
voya un sourire timide et le quartier 
perdit de son obscurité. 
 

Raluca Despa, 
clasa a X-a A 



 Le choix d’une faculté, l’at-
mosphère dans le lycée, les actions de 
bénévolat… Que choisir parmi ces su-
jets? Et pendant que j’avais du mal à 
me décider, une personne s’assurait que 
j’avais tout ce qu’il me fallait: Tu as 
froid? Ne te fatigue pas trop! Tu veux 
un thé?  

 Et c’est comme ça que je me 
suis rendue compte: j’avais un sujet, et 
c’était là depuis ma naissance: maman. 
Mais que dire d’elle? Quels sont les 
mots qui surprennent le mieux son ca-
ractère gentil, sa voix rassurante, son 
attitude protective? Dès le début, ma-
man a été toujours là pour moi et mon 
frère aîné.   

 Quand j’étais petite, elle s’oc-
cupait de moi, elle m’expliquait ce qui 
est bien et ce qui est mal. Même si elle 
n’a pas eu la chance de faire des études 
universitaires, elle a toujours voulu du 
mieux pour nous, les enfants: “Faites 
vos devoirs!” “Apprenez la leçon!” 
“Soyez attentifs en classe!” Ce sont 
autant de conseils que, pendant les an-
nées de scolarité, j’ai entendus telle-
ment de fois, sans trop de plaisir, à vrai 
dire. Mais quel enfant veut et peut être 
toujours sérieux dans son étude? Quel 
enfant veut renoncer aux loisirs pour 
approfondir ses connaissances? Quel 

enfant…? Si je prenais de bonnes 
notes, elle m’en félicitait, en me rappe-
lant que c’était mon mérite d’avoir étu-
dié et, en plus, elle me disait que je le 
faisais pour moi-même. Si les notes 
étaient des mauvaises, mes excuses du 
type: “X a pris aussi cette note!” “C’est 
la prof; tu sais qu’elle ne m’aime pas!” 
“Mon sujet a été le plus difficile de 
tous!” n’avaient aucun succès auprès  
d’elle. “C’est toi mon enfant!” “C’est 
toi qui comptes pour moi, non pas les 
autres.”  

 Que lui répondre alors? 
J’avais honte, honte de ne pas avoir 
essayé davantage, de ne pas avoir ap-
pris la leçon. Elle ne m’a jamais frap-
pée, mais ses mots – oui. Chaque fois. 
Devant elle, je faisais la courageuse, je 
l’affrontais, mais dans mon âme, je 
souffrais, je ne voulais pas fâcher ma 
mère, je voulais qu’elle soit fière de 
moi. Toujours. Peu à peu, elle a réussi à 
m’inculquer ce désir d’apprendre, d’ob-
tenir de bons résultats, de faire quelque 
chose de moi pour avoir une bonne vie, 
une vie meilleure que la sienne. Dans le 
temps, elle a changé d’attitude, elle 
s’est rendue compte qu’on ne peut plus 
gronder son enfant qui est au lycée 
comme on le faisait quand il était petit. 
Un simple regard de sa part suffisait 

pour que je me sente contente de 
l’avoir rendue fière de moi ou triste de 
l’avoir deçue. C’est grâce à elle que je 
suis allée à la faculté: elle a su se ré-
jouir de chacune de mes réussites et 
elle m’a soutenue jusqu’à la fin.   

 Je ne sais pas si on compte les 
mérites d’une mère par rapport à ses 
études, mais pour une personne qui n’a 
pas eu un parcours scolaire trop long, 
ma mère a toujours su se dépasser elle 
même et encourager les autres à suivre 
son exemple. Dans les yeux de chaque 
parent, son enfant est le meilleur. Dans 
les yeux de chaque enfant, son parent 
est le meilleur. Je n’aurais pas pu de-
mander d’autre! Et je Lui remercie 
pour me l’avoir envoyée, elle. 

 

Prof. Constanța Diaconu  
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Maman 
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Minivolum de Şerban Maria Cătălina 

Note: Carusel rănit 
 
Oglinzile levitează în jurul meu, 
Pe cerul albastru lumea-i doar un amărât, zdrențuit zmeu, 
Lumina refuză să mă reflecte în ele, 
Sunt singură, dar tot mai aproape de oamenii stele. 
 
Un copac trunchiat de sentimente bisectoare fără defecte, 
Seva lui ruginită, ADN-ul respirației imperfecte, 
Poartă în sine imaginea mea refuzată, 
Frunza cu aripi de gânduri flutură defazată. 
 
Îmi strig circumvoluțiunile cu disperare, 
Soarele aude si răsare o floare. 
Din pământ rădăcinile amorțite răspund,  
În balonul cu nori rubinii mă ascund. 
 
Note: secundă 
 
Mă apropii de tine,  
te văd conglomerat în retine. 
Pășesc timidă în intersecția sentimentelor nechemate, 
Ostilitatea gândirii nici ea nu ne desparte. 
Mă apropii de tine, 
Cu teamă să nu apăs pe butonul orbirii, 
Tu clipești, eu ascult respirația privirii.  
 
Note: Notă fără titlu 
 
Pereți pustii... 
Reuniune de dorințe pe peronul fericirii, 
Parfum răzvrătit în sufletul amintirii, 
Mă doare privirea îndreptată spre prezent, 
Ești unicul meu medicament. 
 
Note: Sentimente congruente 
 
Ascult sensibilitatea noastră, îmi acopăr privirea cu noi. 
Ne întâlnim la aceeași oră fix în ochii tăi. 
Ne minunăm de sinceritatea ploii care ne apropie tot mai mult, 
Pe genele-mi emoționate simt un parfum de sărut, 
Îți șoptesc printre gânduri îmbrățișarea mea cea mai bună 
Despacheteaz-o! m-ai luat de mână.  
Îmi vorbești cu inima prin bătăile ei accelerate, 
Am întors ceasul, era zi, acum e iarăși noapte. 
Iar noi ne întâlnim din nou, am uitat amândoi, 
Să ne uităm fix și în ochii mei.  
 
Note: Radiografie emoțională 
 
Sunt un sir convergent de sentimente impare, 
Sunt un resort comprimat de dureri planetare, 
Sunt un talaz sfărîmat de conștiința mării, 
Sunt un obstacol intenționat în  calea uitării, 
Sunt o abreviere necunoscută a voinței divine, 
Sunt un alfabet inventat, nu știu pentru cine. 
 
 
 

 

Ilina Ana-Maria  
Clasa a X-a E 

Ilie Elena Alexandra  
Clas a V-a A 



Pagină 38 Numărul 8 

Minivolum de Şerban Maria Cătălina 

Note: Notă fără titlu 
 
Alerg si mă lovesc de propriile gânduri 
Rănita ocolesc vârtejul de amintiri Inima-mi se prelinge in corolele de trandafiri 
Admir perfecțiunea sutelor de spini. 

Crețu Adi & Gheorghiță Ștefan  
Clasa a X-a E 

Note: Notă fără titlu 
 
Din nori ne vom rupe, 
Natura ne va ști, 
Fără haine, fără chip 
Miracolul de a fi. 
Săgetăm seara, 
Ne înghesuim în pupila naturii... 
Curg picuri de lumină din noaptea rănită, 
Răsăritul suscită îmbrățișarea noastră adormită. 
Scurtcircuit în timp sărutul  tău aromat, 
Mi-a irigat sufletul, esența s-a eliberat. 
Și acum pășim împreună parfumați cu dorințe, 
Axioma durerii e drumul unicei noastre credințe.  

A fost nimic 
 
Cu mintea înecată în imaginarul trecut, 
Regizam un spectacol care n-avea început; 
Toate pânzele sus la fiecare sentiment anonim, 
În același timp mă minţeam că zâmbim. 
Caut o convergenţă emoţională în spectrul de lumină, 
Un copac în care să alung toată seva benignă; 
Un război în care să trimit, 
Curajoasa despărţire fără sfârşit. 
Soarele amnezic nu mai vrea să apună, 
Linişteşte iubirea şi o amână. 
 
Latenţă 
 
Lacrimile mele suferă şi plâng, 
Oricât aş vrea să mă izbesc de un nor nu ajung. 
Colapsez în aceeaşi cenuşă putrezită, 
Arsură-a unei lumi odată fericită. 
 
Recenzez coșmarul  dintr-un curcubeu de vise, 
Îmi extirp sufletul hăituit de neuroni şi abise. 
Îl injectez cu lumina pleoapelor închise de dor, 
Resuscitat tipărește sentimente în faţa tuturor. 
Răstignirea constiinţei e reuşită, 
Cu câteva grade lumea-i mai fericită ! 

Epilog 
 
Ti-am iubit fiecare imperfectiune a oaselor cu disperare, 
N-am văzut, iartă-mă...te-a durut prea tare. 
Ti-am dăruit toate gândurile mele suferinde de singuratate, 
Tu n-ai vrut, iartă-mă...te-am lovit mai departe. 
Te-am ucis cu iubirea mea, năvala tinereții, un glonț amărât. 
Nu mă ierta, te rog, iubește-mă atât ! 
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Născut să moară...  
 
 
  Îmbrățișarea-nfiorătoare a toamnei cenuşii 
  mă face să cred că nu există timp. 
  Mă tem de mine însămi..., mă tem de infinit...,  
  ṣi trec pe lângă propriul destin,  
                              sufletu-mi se pierde-n vid. 
 
  Dar realitatea e cu totul alta: nu clipele se duc, 
  ci omul, biet tablou abstract, încă neretuşat  
  se naşte, simte, moare... 
  Dispare lăsând în urmă doar regrete. 
 
  Parfumul inocenței încă nu vreau să-l uit, 
  faptele puerile mi se revarsă-n gând, 
  iar sufletul îmi spune să nu mă schimb..., 
  să nu par alta decât sunt.  
 
  A fi copil înseamnă să crezi în veşnicie,  
  să nu îți fie teamă când greşeşti,  
  să crezi în tine însăți şi să creşti... 
  Defect înseamnă perfecțiune în lumea-n care eu trăiesc.  
 
  Viața-mi e gând în Univers, 
  secundă-n infinit, 
  abstract în artă; 
  Nimic din ceea ce sunt eu acum nu     
                                          poate fi descris... 
   
  Atât de multe întrebări îmi pun, 
  cu gândul că n-aṣ ṣti să îmi răspund, încât 
  din când în când tot fug de adevăr, 
  încerc să mint, m-ascund de ochii  tuturor... 
 
  Viața devine lucru fără sens  
  fără de oamenii care-o trăiesc. 
  E nesfârșită, veşnică, absurdă... 
  când omul, muritor de rând, se întâlnește într-o zi cu ea. 
 
  De-aceea-i toamna univers fără de  timp. 
  E-un infinit pe care eu încerc să îl trăiesc. 
  E viață pentru mine, e speranța  
  ce dă maturitate sufletului meu...  

 

   Petraşcu Gianina, clasa a IX-a 

Poezii 

Zamfir Mădălina  
Clasa a VII-a A 

Motanul Tomiță  

 

Într-o bibliotecă am văzut un cititor                             

Cu  mustăți… de aviator! 

Ronțăia tot ce prindea, 

Dar,  mai cu  seama poezie prefera. 

Ochii lui mici și strălucitori 

Clipeau des la rimele cu muncitori.  

Coada lungă și stufoasă 

Dansa, când poeme îi picau în plasă. 

Și de-atâta ronțăit 

Din loc nu s-a mai urnit! 

 

Cosmin Florea, clasa a V-a 



Lăzărescu Antonio Georgian 
Clasa a IX-a A 
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 Poezii de Ion Busuioc 

Ce dor îmi e !...  

 

Ce dor îmi e de nu știu ce, 
Ce dor îmi e de nu știu cine, 
Mi-e dor așa deoarece 
Mi-e dor de dorul cel din mine! 

Ce dor îmi e de nu știu cum, 
Ce dor îmi e de nu știu când, 
Mi-e dor așa firesc precum 
Mi-e dor de dorul meu din gând! 

Ce dor îmi e de alte cele, 
Ce dor îmi e de alte câte, 
Mi-e dor așa, pe bucățele, 
Mi-e dor de doruri neștiute! 

 

Dragostea să fie la...plural 

 

Există dragoste pentru o fată... 

Și părintească: de mamă și de tată... 

Pentru natura care ne-nconjoară... 

Încă există și dragostea de țară... 

 

E dragoste de necuvântătoare... 

E dragoste chiar și-ntre uscat și mare... 

E dragoste de oameni, dar și de Dumnezeu... 

E dragoste...și dragoste...și dragoste mereu. 

 

E dragoste multiplă de viață, clipe, vis... 

Dragostea mea de rime...dragostea mea de scris... 

Astfel, afirm acuma, concluzie în final, 

Că dragostea nu-i una, deci, să-i găsim plural! 

 

E tare fain... 

 

E tare fain când cineva zâmbește, 

Un zâmbet cald e-oricând binevenit, 

Căci a zâmbi-i specific omenește, 

E tare fain și cel ce a zâmbit! 

 

E tare fain când cineva te cheamă, 

Pe nume de alint sau prescurtat, 

E ca și când te strigă a ta mamă, 

E tare fain și cel ce te-a strigat! 

 

E tare fain când cineva te face  

Să te simți bine când ești supărat, 

E ca războiul transformat în pace, 

E tare fain și cel ce te-a-mbunat! 

 

E tare fain când cineva te-ascultă, 

Chiar dacă doar prostii ai debitat, 

Macovei Iulia  
Clasa a IX-a A 
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Și sufletul pe loc îți tot exultă, 

E tare fain și cel ce-a ascultat! 

 

E tare fain când totul este fain, 

Este ca și atunci când ești în vis, 

Un vis frumos, real sau pus online, 

E tare fain că-n versuri eu v-am scris! 

 

Iubesc așa...Iubesc...Iubesc... 

 

Iubesc bogatul și săracul, 

Și-am să-i iubesc egal mereu, 

Iubesc pe Dumnezeu, dar și pe Dracul, 

Iubesc așa...c-așa sunt eu! 

 

Iubesc prietenul, dar și dușmanul, 

Și să muncesc, dar și să lenevesc, 

Iubesc și sărăcia, iubesc însă și banul,  

Iubesc așa...că-mi place să iubesc! 

 

Iubesc viețuitoarele, pe toate, 

Dar și pe mine mă iubesc, 

Deci, iubesc viața mai presus de toate, 

Iubesc așa...că-mi place să trăiesc! 

 

Iubesc să fiu inteligent, dar și să mă prostesc, 

Să stau acasă, dar și haihui ca să mă plimb, 

Iubesc să tac, iubesc și să vorbesc, 

Iubesc așa...și nu pot să mă schimb! 

 

Iubesc să scriu și să citesc, 

Pe internet să fiu navigator, 

Și la tv. iubesc ca să privesc, 

Iubesc așa...și-am să iubesc de zor! 

 

Iubesc lumină și-ntuneric, 

Soare și Lună...Universul tot, 

Stelele toate cu aspectul lor feeric, 

Iubesc așa...fiindcă mai mult nu pot! 

 

Iubesc...și aș tot spune asta-ntruna, 

Însă mi-e teamă c-am să obosesc, 

Iubesc și adevărul și minciuna, 

Iubesc așa...Iubesc...Iubesc… 

 

Manole Cosmina  
Clasa a X-a A 

Bodea Andreea Diana  
Clasa a X-a G 
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Poezii de Ion Busuioc 

Promisiune 

 

Un pârâiaș curge lin, 

Ieșind din pădurea deasă, 

Și, c-un zgomot cristalin, 

Se îndreaptă către casă. 

 

Salutând ultimii fagi 

Și alți vreo câțiva copaci, 

Pătrunde în locuri dragi, 

Într-un câmp întins cu maci. 

 

Macii roșii sunt cu toții 

Adunați în număr mare... 

Și acuma de emoții 

S-au înroșit și mai tare! 

 

„Uite, pârâiașul trece! 

Să-l primim cum se cuvine... 

Nu cumva să ne înece, 

Altădată când mai vine.” 

 

„Vă mulțumesc, dragii mei!” 

Zise pârâiașu-albastru, 

„Cât veți fi voi tinerei, 

N-am să produc vr-un dezastru!” 

 

Dar acum mă trec fiorii 

Pentru tot ce v-am descris, 

Că pe cer erau și norii 

Și-au auzit ce s-a zis! 

 

Bratu Diana  
Clasa a XI-a E 
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Galerie de fotografii 

Andrei Ariana  
Clasa a X-a E 
 

Soare Bianca  
Clasa a X-a E 
 

Cristea Denisa  
Clasa a IX-a  C 

Rogojină Raluca 
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Nedelcu Andreea 


