
formatică, unde însă nu 
a putut participa, din 
cauza suprapunerii pro-
belor. 
Mulțumiri, felicitări și 
aprecieri deosebite pen-
tru rezultatele remarca-
bile obținute, adresate 
lor și profesorilor care i
-au îndrumat! 

 
Director, 

Prof. Gabriel         

Chișulescu 

În aceasta pri-
măvară a anului școlar 
2017 – 2018, elevi ai 
Colegiului Național 
”Ion Luca Caragiale” au 
demonstrat încă o dată 
că activitatea lor școlară 
este una susținută și be-
nefică, prin calificările 
și participările la etape-
le naționale ale olimpia-
delor. Acestea   s-au 
desfășurat în vacanța de 
Paște. Participanții s-au 
întors cu premii, e 
drept, mai puțin valo-
roase decât cele din anii 
anteriori: 
- SAVU IONUȚ (X A)-
FIZICĂ -  Mențiune 
MEN și Medalie de ar-
gint SRF (Societatea 
Română de Fizică)  – 
prof. îndrumător, Chișu-
lescu Gabriel 

- FUMEA BIANCA 
(IX A) - LIMBA 
FRANCEZĂ -
Mențiune specială - 
prof. îndrumător, Dia-
conu Constanța 
- BRATU PATRICIA 
(VII) - FIZICĂ -
Medalie de bronz SRF - 
prof. îndrumător, Chi-
șulescu Gabriel 
- GHEORGHIȚĂ STE-
FAN (VII) -
INFORMATICĂ 
- BRATU BOGDAN 
(X A) - CHIMIE - prof. 
îndrumător, Marinescu 
Alexandra 
În vacanța intersemes-
trială, SAVU IONUȚ 
obținuse Medalie de 
bronz SRF la Olimpia-
da de Astronomie și 
astrofizică, se calificase 
și la Matematică și In-

PERFORMANȚE ALE ELEVILOR C.N. ”I. L. CARAGIALE” MORENI 

Anunț 

Luni, 16 aprilie, un grup de elevi entuziaști de la mai multe clase și dl. 

profesor Christian Crăciun s-au întâlnit spre a reînvia cenaclul PRELUDII, cu veche 

tradiție în liceul nostru. S-au făcut planuri, s-au vânturat idei și s-au ales cele bune. 

Dorim să redevenim un nucleu de  activități culturale de tot felul în liceul nostru. 

Veți fi informați din timp despre activitățile noastre viitoare. Vă așteptăm pe toți cei 

amatori de artă, cultură, filozofie, dezbateri! Cât mai mulți, cu cât mai multe și origi-

nale idei… 
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Nu este un fapt 
nou că țara noastră are pro-
bleme, însă una la care nici 
nu ne aruncăm ochii adese-
ori este lipsa de cultură a 
tinerilor din ziua de astăzi, 
cultură ce se poate construi 
doar după mormane întregi 
de cărți citite și muncă asi-
duă. Ca membru al 
"generației stricate" pot, cu 
tristețe, afirma că din ce în 
ce mai puțini tineri citesc 
măcar trei cărți într-un an. 
Trebuie să recunosc un 
fapt, căci de n-aș face-o, aș 
fi un ipocrit. Eu însumi 
obișnuiam să fiu unul dintre 
acești tineri acum o vreme 
până când Grupul Editorial 
Art „s-a infiltrat„ în școala 
mea, oferindu-ne cărți foar-
te bune calitativ, noi și cla-
sice pe piață, la prețuri ac-
cesibile. 

     Una dintre căr-
țile care mi s-au părut dem-
ne de reputația lor este cea 
a suedezului Fredrik Bac-
kman, anume "Bunica mi-a 
zis sa-ți spun că-i pare rău", 
original publicată în anul 
2014. 

Elementul special 
al acestei piese literare este 
povestea descrisă în cele 
aproximativ 470 de pagini, 
într-un stil foarte accesibil, 
o dragoste nemărginită a 
unei copile foarte inteligen-
te, pasionată de Wikipedia 
și Harry Potter, numită El-
sa, pentru strașnica ei buni-
că, care a fost doctor și a 
ajutat prin multe părți greu 
încercate de mama natură, 
dar nu numai. 

Acțiunea adevărată 
începe însă în momentul în 
care bunica Elsei o va tri-
mite într-o ultimă mare 
aventură, în care aceasta va 
afla poveștile fiecăruia din-
tre locatarii blocului în care 
locuia, prin niște scrisori 
redactate de bunică pentru 
fiecare locuitor al blocului, 
în care își va cere scuze 
pentru toate pățaniile la 
care i-a supus, iar prin po-
veștile viitorilor săi prieteni 
va putea cunoaște trecutul 
încețoșat al bunicii sale. 

Lucrul cel mai 
interesant din întreg roma-
nul este legătura sentimen-
tală foarte puternică dintre 

nepoată și bunică printr-un 
loc imaginar accesibil 
atunci când aproape că 
dormi, dar încă ești treaz, 
numit "Tărâmul-Aproape-
Treaz". Acesta este un loc 
magic în care Elsa și bunica 
petrec ore întregi și care le 
este accesibil celor doua 
personaje numai din dula-
pul bunicii. 

Probabil cel mai 
emoționant lucru are să fie 
pentru cititor ultima scri-
soare care îi va fi adresată 
chiar Elsei, în care hazlia 
noastră eroină își va cere 
scuze pentru moartea sufe-
rită între timp, iar Elsa va 
cunoaște în final sentimen-
tul eliberării, iertând-o pe 
draga sa bunică. 

De aici nu voi mai 
continua căci este mai bine 
să citiți voi înșivă și să vă 
convingeți că acest roman 
este într-adevăr unul obli-
gatoriu în biblioteca fiecă-
ruia. 

                                 
Răducanu Andraș (XI E) 

Magia cărților  

 

„Nu spune 

puţin în vorbe 

multe, ci mult 

în vorbe 

puţine.” -

Pitagora  
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Al treisprezecelea zbor 

Numărul 13. 
Pentru cei superstițioși 
echivalează cu ghinionul în 
stare pură. Dacă îl mai 
asociezi și cu zilele de 
vineri sau de marți… este 
tragedie iminentă. Cu toate 
acestea, echipa s-a reunit și 
și-a propus să nu se uite la 
număr. Doar la nume: 
#@round este despre voi, 

și despre 
viața de li-
cean în școa-
lă și dincolo 
de porțile 
acesteia. 
@round își 
păstrează 
aripile întinse 
pentru a vă 
purta gându-

rile în eternitate. Și pentru a 
aduce alături de ale voastre 
pe cele ale profesorilor care 
vă sunt alături gata pentru a 
vă împărtăși experiențe de 
viață valoroase. 

Urmărind parcă 
roata timpului și cadranul 
perfect al unui ceasornic, din 
umbră, cu modestie, unul 
dintre voi, dragi elevi, a fost 
îndrumătorul celor douăs-
prezece zboruri ale măiestrei 
@round. Radu  Marinescu a 
avut grijă ca fiecare drum să 
fie unul încununat de frumos. 
Pregătirea  celui de-al treis-
prezecelea a fost una specia-
lă. Dragul nostru Radu, elev 
în clasa a XII-a, urmează să 
își folosească propriile lui 
aripi. Astfel că a luat @round 

și a învățat-o cum să se 
pregătească de o nouă as-
censiune sub îndrumarea, 
poate ezitantă, dar atentă a 
unei noi echipe. Bine ați 
venit și felicitări pentru 
implicare, Ruxandra, Raul 
și Daniel, elevi ai clasei IX 
B! Vă urez ca  antrenamen-
tul vostru să fie un succes 
de care să fiți mândri și să 
ne faceți mândri ediție după 
ediție. Pentru Radu, toată 
recunoștința! Succes în tot 
ceea ce îți propui, copil 
drag! 

 
Prof. Mihaela 

Dulea 



Managementul 
conflictului educaţional 
este un proces de influenţă 
socială pe scară extinsă, 
deoarece cuprinde în sfera 
de acţiune o gamă extrem 
de mare de resurse 
aparţinătoare sau destinate 
comunităţilor umane pe un 
orizont de timp lung şi foar-
te lung, avînd în vedere 
tipurile de generaţii cuprin-
se în sistemul de învăţă-
mânt,  partenerii şi asociaţii 
acestuia, cât şi elementul 
revelator de creştere, dez-
voltare şi transformare ale 
factorului uman aflat la 
intersecţia şi confluenţa 
schimbărilor sociale şi or-
ganizaţionale.  

Conflictul devine, 
şi în acest domeniu, nucleul 
schimbării, pornind de la 
teoria filosofică conform 
căreia ,,ordinea se cristali-
zează pornind de la masa 
schimbătoare a dezordinii 
virtuale” (Moscovici, 2011, 
p.119), iar caracteristica 
fundamentală a oricărei 
societăţi este neomogenita-
tea dată de non-
identificarea în/de sistem a 
indivizilor, grupurilor şi 
interesele profesionale cu 
obiective şi moduri de 
acţiune non – convergente.  

În şcoală, ca sub-
sistem social, deşi controlul 
şi schimbarea socio-
organizaţională se află fluc-
tuant în relaţii divergente 
sau de complementaritate, 
este vizibilă predominanţa 
forţei sociale de control 
care asigură, nu de puţine 
ori, coordonarea interacţiu-
nilor către inapetenţa ten-
dinţei naturale către con-
flict, către adeziunea la 
unitatea organizaţională 
prin respectarea normelor 
externe şi interiorizate de 
conduită profesională; 
adecvarea motivaţiei în 
sistemul educaţional apare 
fundamentată pe standarde-
le superioare de continuita-
te, pe necesitatea de a tran-
smite un set considerat in-
dispensabil de valori teore-
tice şi experienţiale, pe 

nevoia de conservare a re-
laţiile organizaţionale verti-
cale şi orizontale, chiar cu 
estomparea unor comporta-
mente personale de non-
aderenţă la anumite aspecte 
ale vieţii organizaţionale. 
Misiunea, viziunea şi ţinte-
le şcolii sunt subsumate 
procesului de formare a 
unor modele de gândire şi 
acţiune ale membrilor orga-
nizaţiei la toate nivelurile şi 
în perspectivă, ale întregu-
lui ansamblu social al unei 
naţiuni, prin achiziţia com-
petenţelor de integrare într-
un grup socio-profesional.   

Pentru managerii 
din sistemul educaţional, 
examenele, evaluarea şi 
achiziţia literaturii profesio-
nale şi manageriale, repec-
tarea regulamentelor şi pro-
cedurilor, participarea la 
conferinţe şi simpozioane, 
alegerea şi promovarea în 
comisii şi comitete organi-
zaţionale specifice, diplo-
mele, premiile, aprecierile 
scrise şi verbale sunt factori 
de obţinere a unui echilibru 
între dorinţa de schimbare 
şi mijloacele de a controla 
schimbarea, dar şi elemen-
tele necesare pentru inte-
grarea în subdiviziunea 
organizaţională şi pentru 
accesul, în funcţie de com-
petenţă şi realizări, la 
poziţii socio-profesionale 
superioare, în care devine 
observabil controlul ca 
funcţie managerială.  

În acest punct este 
interesant transferul ideatic 
de ordin sociologic în plan 
educaţional printr-o analiză 
de similaritate şi contrast a 
opiniei exprimate de un 
major gânditor social, Ser-
ge Moscovici în cartea sa 
Influenţă socială şi schim-
bare socială (1976/2011): 
,,Controlul este de obicei 
apreciat de autorităţi şi ma-
jorităţi. Idealul şi preocupa-
rea reală este echilibrul, 
rezolvarea ,,inodoră” a con-
flictelor, adeziunea oarbă la 
opiniile şi legile existente şi 
propagarea unei singure 
concepţii despre realitate. 

Este evident că toţi benefi-
ciază într-o anumită măsură 
de pe urma acestui lucru, 
deşi în mod ine-
gal.” (Moscovici, S., Influ-
enţă socială şi schimbare 
socială, 2011, p.122) 

Este evident faptul 
că la macro-nivel, manage-
rii de top au conducerea 
globală a sistemului edu-
caţional, direcţionând către 
toate subsistemele, aborda-
rea politicilor instituţionale 
în domeniu pe baza autori-
tăţii de putere politică care 
îi selectează. Exceptând 
însă perioadele de totalita-
rism, managerii la nivel 
intermediar  şi la micro-
nivel, membrii şi partenerii 
din sistem trebuie - sau ar 
trebui -  să fie consultaţi 
asupra direcţiilor de legis-
laţie (Legea Educaţiei 
Naţionale, Statutul cadrelor 
didactice), obiectivelor, 
strategiilor pe termen me-
diu şi scurt referitoare la 
beneficiarii serviciilor edu-
caţionale, la corpul didactic 
şi organizaţiile conexe.  

Un set armonizat 
social de legi şi norme in-
stituţionale, nicidecum per-
fect, dar mereu perfectibil, 
este însă relevant pentru 
prezervarea unui echilibru 
între achiziţii şi evaluare, 
între tipare comportamenta-
le instituite prin acord soci-
al şi uman pe baza benefici-
ilor obţinute şi verificate 
prin experienţă, asupra că-
ruia sunt necesare instru-
mente de monitorizare şi 
control fără a deteriora gra-
dul de non-nivelare a acti-
vităţii.  

Diversitatea curri-
culumului, aplicarea unor 
strategii şi metodele didac-
tice de stimulare a creativi-
tăţii, varietatea reacţiilor 
umane în cadrul şi în afara 
clasei, al unităţii furnizoare 
de educaţie, ne determină 
să considerăm ideea de 
acord neconştientizat, de 
unică oglindă  a realităţii, o 
finalitate indezirabilă şi 
prea depărtată de funcţiona-
litatea educaţiei, ca şi cum 
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„Cel ce des-
chide o 

şcoală în-
chide o tem-

niţă.”  
— Victor 

Hugo 



 toate generaţiile tinere din 
prezent ar trebui să cadă 
sub incidenţa nefericitei 
sintagme copy-paste.  

Ceea ce conside-
răm ca un element specific 
de prezentare a cadrului din 
sistemul educaţional este 
dublă relevanţă a conceptu-
lui de organizaţie care în-
vaţă (learning organisati-
on), pe de o parte în sensul 
scopului propriu al activi-
tăţii dirijate către achiziţiile 
de progres cognitiv, afectiv 
şi moral şi pe de altă parte, 
în poziţionarea lui între 
principiile de bază ale con-
trolului calităţii totale 
(James Edwin Swiss, Pu-
blic Management Systems, 
1991, apud Gherguţ, 2007, 
p.183); în cea de a doua 
accepţiune, se consideră un 
sistem organizaţional capa-
bil de a deveni mai inteli-
gent în timp, perfecţionân-
du-se continuu, anticipând  
şi creând abilităţile necesa-
re succesului viitor. O orga-
nizaţie care prosperă odată 
cu schimbarea exclude sta-
ticul şi adeziunea oarbă  
prin dinamica de grup, con-
siderat chiar de Moscovici 
ca ,,instrumentul cel mai 
eficace pentru modificarea 
comportamentelor sau opi-
niilor şi pentru integrarea 
individului”. 

În influenţa socia-
lă, cu proritate în organi-
zaţia furnizoare de edu-
caţie, interacţiunile resursei 
umane sunt prevalente faţă 
de raporturile obiectuale, 
iar dinamicile inter-
individuale primează asu-
pra dinamicilor intra- indi-
viduale. Rezolvarea prin 
menţinerea fermă a proprii-
lor poziţii şi prin suprima-
rea oricărui alt răspuns di-
ferit marchează tipul de 
interacţiune cu divergenţă 
şi antagonism, cu apariţia 
efectelor de discontinuitate 
în comunicare, izolare a 
participanţilor, incapacitate 
de a realiza scopul schim-
bului socio-educaţional la 

care au luat parte, diminua-
re a încrederii în sine şi 
emergenţă a  anxietăţii. 

O distincţie care se 
cuvine a fi făcută se referă 
la două tipuri de dispute 
care apar cu preponderenţă 
în mediul profesional: dis-
pute asupra drepturilor şi 
dispute de interese. În pri-
mul caz, se iau în conside-
rare părţile care beneficiază 
de anumite drepturi prin 
lege, prin contract, prin 
acorduri anterioare sau prin 
cutumă; disputele asupra 
drepturilor sunt focalizate 
pe motive conflictuale cum 
sunt contractele de angaja-
re, pe chestiuni susţinute 
prin lege sau pe practici 
acceptate sau intrate în 
obişnuinţă, de aceea sunt 
soluţionate prin decizii şi 
arbitraje legale şi nu prin 
negociere.  

În disputele de 
interese, sursa conflictuală 
este reprezentată de o 
poziţionare contrară a unor 
opinii, care poate viza, de 
exemplu acordarea unor 
resurse sau avantaje: repar-
tizarea unui spaţiu conforta-
bil de activitate în instituţie 
sau a unui echipament per-
formant, participarea într-
un proiect sau program 
educaţional, la o conferinţă 
sau simpozion, la un curs 
sau stagiu de  formare, per-
fecţionare profesională, la o 
tabără sau excursie sau 
acordarea unui statut de 
autoritate ca diriginte, res-
ponsabil al unor comisii şi 
consilii, etc.; în astfel de 
situaţii, pentru care nu exis-
tă dispoziţii legale, soluţiile 
vin de obicei prin metode 
colaborative, de negociere 
şi mediere. 

Pe considerentul 
acestei evoluţii a organi-
zaţiei, se poate concluziona 
că managementul conflictu-
lui în sistemul educaţional, 
departe de a avea caracte-
risticile unui activităţi şa-
blonarde şi nesemnificative, 
se constituie ca un necesar 

proces continuu de focali-
zare pe prevenţia, reduce-
rea, minimalizarea diver-
genţelor, pe identificarea şi 
aplicarea unor metode şi 
tehnici specifice de rezolva-
re a  conflictului, ca şi pe 
soluţii de diminuare a efec-
telor negative generate de 
acesta cu potenţiala poziti-
vare a impactului lui asupra 
organizaţiei.  

Un astfel de rol 
amplu derivă din statutul 
acestui proces, care este 
situat la confluenţa între 
ştiinţă, artă şi practică, un 
punct nodal supus influ-
enţei sociale, la care mana-
gementul conflictului a 
ajuns în urma unei constan-
te dezvoltări a capacităţiilor 
intuitive şi creative, a acu-
mulării experienţei practice 
şi a progresului în teoriile 
vizând modelele de modifi-
care a non- identificării 
sistemice. 

 
Prof. Liviu      

Vasilescu 

 

Managementul conflictului educațional ca influență socială 
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„Analfabetul 
viitorului nu 
va mai fi cel 

care nu știe să 
citească, ci 

acela care nu 
știe să înțelea-
gă.” — Alvin 

Toffler 
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 Obiectivul proiectului 
este realizarea unui joc 
multilingvistic interactiv,  
cu accesare gratuită, pentru 
creșterea gradului de 
conștientizare a tinerilor cu 
privire la sustenabilitatea 
la nivel european. 
 În timpul prime-
lor activități de învățare, 
predare și formare ale 
acestui parteneriat, mem-
brii echipelor de proiect 
din cele trei școli implicate 
în implementarea sa s-au 
întâlnit la Lycee Polyvalent 
Eugène Delacroix, Drancy, 
în Franța pentru a realiza 
planul de acțiune în ceea 
ce privește primul nivel al 
jocul video pe care îl vom 
crea, astfel încât toate as-
pectele sale să fie aborda-
te: povestea jocului, repre-
zentarea grafică a poveştii 
- împărţită pe scene/cadre, 
schiţarea caracterelor, cre-
area personajelor şi a obi-
ectelor care vor fi folosite 
în joc, animarea elemente-
lor dinamice, pregătirea 
modelelor pentru progra-
mare, crearea sunetelor 
folosite, programarea    
propriu-zisă a jocu-
lui,  reguli de joc, testarea 
şi optimizarea jocului și 
rectificarea problemelor, 
totul în conformitate cu 
obiectivele proiectului. În 
vederea pregătirii acestei 

întâlniri, elevii și profesorii 
din școlile partenere au înfi-
ințat cluburile locale Let’s 
Play Greener și au discutat 
despre modalitatea de joc, 
pentru a cărei prezentare, 
fiecare echipă de proiect a 
realizat filmulețe, cu poves-
te, misiuni,  personaje și 
coloană sonoră. 
 Echipa de proiect 
din România a fost alcătuită 
din următorii membri: Matei 
Mirandolina - profesor, co-
ordonator,  responsabil cu 
implementarea proiectului, 
Răcășanu Rodica-profesor, 
responsabil cu diseminarea /
exploatarea rezultatelor și a 
aspectelor de mediu, Butu-
rugă Daniela - profesor, 
responsabil cu ICT și elevii: 
Iosif Teodora Ștefania, Po-
pescu Mihai Alexandru, 
Popescu Ioan Octavian, 
Ogrezeanu Delia-Ioana, 
Savu Vlad și Șerban Bianca-
Geanina.  
 Toți participanții au 
fost dornici să colaboreze 
pentru îndeplinirea obiecti-
velor întâlnirii și, în același 
timp, au fost prietenoși, 
amabili, comunicativi și 
interesați să afle cum trăiesc, 
studiază și lucrează partene-
rii lor. Cu toții am conside-
rat că activitățile au fost 
relevante pentru realizarea 
obiectivele proiectului. 

 Prima zi a acti-
vităților de învățare, 
predare și formare, 29 
ianuarie 2018. 
 Echipa franceză 
ne-a întâmpinat la școală 
cu multă căldură prin dis-
cursurile pe care coordo-
natorul de parteneriat și 
directorul școlii gazdă le-
au ținut. Imediat, toți  par-
ticipanții au spus câteva 
cuvinte despre așteptările 
lor de la întâlnirea de pro-
iect, iar gazdele au organi-
zat o activitate de               
team building, un tip de 
joc de socializare intitulat 
"Ghici cine sunt eu?", în 
legătură cu tema întâlnirii 
– jocuri pe calculator cu 
un impact pozitiv asupra 
dezvoltării profesionale și 
umane, prilej cu care am 
avut ocazia să descoperim 
interesele și abilitățile 
celorlalți participanți în 
acest domeniu. 
 A doua zi a acti-
vităților de învățare, 
predare și formare, 30 
ianuarie 2018.  
 Dimineața, activități-
le de proiect au început cu 
documentarea pe care am 
făcut-o cu toții la bibliote-
ca locală MEDIATHE-
QUE GEORGES BRAS-
SENS , unde specificațiile 
despre cele 4 MISIUNI au 
fost puse la dispoziție de 
către  bibliotecarii fran-
cezi, extrem de prietenoși 
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și foarte bine informați.  Ei  
ne-au oferit materiale pri-
vind resursele de apă, cali-
tatea aerului, energie și  
despre politicile de sănătate 
și de îngrijire, cercetare 
care a finalizat documenta-
rea pe care am  efectuat-o 
fiecare dintre noi, acasă, 
împreună cu echipa de pro-
iect. 
 Înapoi la școală, 
am continuat să lucrăm în 
echipe, în cadrul cărora am 
explicat dinamica și meca-
nismele jocului și am  relu-
at  proiectarea modalității 
de joc pentru două misiuni 
dintre cele patru pe care ni 
le-am propus în formularul 
de candidatură, și anume, 
misiunile despre apă și aer. 
În același timp, am stabilit 
posibilitațile de transpunere 
în joc a celor două misiuni 
pentru cele două scenarii 
alese. 
 A treia zi a activi-
tăților de învățare, preda-
re și formare, 31 ianuarie 
2018. 
 Activitățile  care 
au avut loc au avut denumi-
rea, "Primul sprint: cum să 

dezvolți jocul.", 
într-un loc incre-
dibil pentru fieca-
re ființă umană, 
în Tour Maine 
Montparnasse, 
Paris, într-un cen-
tru de realizare a 
jocurilor pe cal-
culator, Center de 
Recherche Inter-
discplinaire, unde 
doi experți ne-au 
învățat cum să 
codificam cu 
Stencyl și cum să 
realizăm grafice 
și sunete pentru 
un joc video folo-
sind Piskel App, 
Krita și Audacity. 
 După 
pauză, a doua parte a activi-
tăților, denumită  "Al doilea 
sprint: programatori, desig-
neri grafici, designeri de 
jocuri și designeri de sunet la 
locul de muncă", le-a confe-
rit elevilor noștri încrederea 
că totul în această lume este 
posibil  dacă își urmează 
visurile și lucrează temeinic 
pentru atingerea obiectivelor 
propuse. 
 A patra zi a a acti-
vităților de învățare, pre-
dare și formare, 1 februa-
rie 2018 
 Dimineața, ne-am 
întâlnit în aceeași locație 
splendidă  de la etajul 21  în 
Tour Montparnasse, la CRI 
GAME LAB, unde partici-
panții, împreună cu cei doi 
experți au continuat să cree-
ze elementele jocului și să le 
asambleze, exact așa cum a 
fost propus în agenda reuniu-
nii, "Al treilea sprint: Crea-
rea și asamblarea elemente-
lor." După-amiaza, activități-
le de proiect au avut ca scop 
testarea jocului, identificarea 
defectelor și corectarea aces-
tora, conform agendei întâl-
nirii pentru această etapă:  " 
Al patrulea sprint. Testăm, 
identificăm erorile și le re-
zolvăm!". Echipele mixte au  
găsit și au rezolvat defectele 
din cele două prototipuri, 
astfel încât acestea să nu 

împiedice buna funcționa-
re a jocurilor. 
 După-amiaza, un 
reporter local a fost pre-
zent și a intervievat parti-
cipanții despre activitățile 
proiectului, obiectivele 
acestuia și despre ceea ce 
au învățat până în acel 
moment prin interacțiunile 
pe care le-au avut în cadrul 
reuniunii. 
 La sfârșitul pro-
gramului, cu toții am fost 
extrem de fericiți deoarece 
am văzut rezultatul activi-
tățiilor de colaborare. 
Munca noastră  ne-a arătat 
că prin cooperare, dedicare 
și profesionalism, am pu-
tea realiza ceea ce ne do-
rim în această lume și chi-
ar elevi obișnuiți ar putea 
crea un joc  video dacă ar 
fi cu adevărat interesați să 
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facă acest lucru și dacă ar fi 
învățați pașii necesari,    
într-un mediu propice in-
struirii de calitate.  
 A cincea zi a acti-
vităților de învățare, pre-
dare și formare, 2 februa-
rie 2018  
 Ziua a început cu 
participarea la orele de 
curs, la liceul francez. Am 
fost la ore de limba engle-
ză, matematică, științe, de-
sen, științe sociale și la bio-
logie / geologie. Am văzut 
cum este sistemul educațio-
nal francez, ce echipament 
și facilități are școala gaz-
dă, cum se comportă elevii  
la ore, ce fel de educație au 
și ce exerciții au făcut, cum 
este abordată educația for-
mală, atât  de către elevi,  
cât și de către profesori, și 
am fost foarte impresionați 
de ceea ce am avut ocazia 
să experimentăm. Timp de 
câteva ore ne-am simțit ca 
elevii francezi care au fost 
deja obișnuiți cu multicul-
turalismul, deoarece școala 
gazdă are elevi de multe 
naționalități. Așadar, am 
fost întâmpinați în aceste 
clase multiculturale în care 
se învață toleranța, înțele-
gerea și respectul față de 
ceilalți, împreună cu mate-
ria școlară pe care cu toții o 
studiază. Am discutat lu-
crurile pe care le aveam în 
comun și pe acelea care 
sunt diferite între sistemele 
noastre educaționale, și am 
simțit că a fost o ocazie 
pentru noi toți să ne desco-

perim unii pe alții și să învă-
țăm unii de la alții. 
 După orele de curs, 
elevii au răspuns la întrebări 
cu privire la rolul lor în reali-
zarea jocului. 
 Primul prototip pen-
tru cele două scenarii ale 
jocului a fost prezentat și  
elevii au avut un sentiment 
de mare realizare atunci când 
au jucat pe un prototip pe 
care ei l-au creat. Ei știau cu 
toții că vor fi mulți pași de 
urmat până în momentul în 
care va fi realizată versiunea 
beta a jocului, dar au fost  
încântați că sunt parte a aces-
tui proces. 
 Am  realizat evalua-
rea întâlnirii proiectului. Par-
ticipanții au răspuns la un 
chestionar care a fost elabo-
rat înainte de reuniune și al 
cărui scop a fost de a evalua 
organizarea și relevanța acti-
vităților în termeni de obiec-
tive, precum și acela de a 
determina abilitățile / compe-
tențele pe care aceștia     le-
au dobândit sau îmbunătățit. 
 Documentele de 
mobilitate Europass au fost 
completate de către cei doi 
mentori, au fost semnate și 
ștampilate, iar directorul in-
stituției a înmânat certificate-
le de participare pentru  echi-
pele din România și Italia. 
 Seara, ca activitate 
de diseminare a acestei reuni-
uni, echipele de proiect au 
fost  invitate  la Primăria 
Drancy, împreună cu familii-
le gazdă, comunitatea educa-
țională locală, Consiliul regi-
onal al educației,  delegați ai 
cluburilor eco din zonă și 
presa locală. A fost prezentat 
prototipul jocului, iar oaspeții 
l-au putut testa. Echipa fran-
ceză a făcut o surpriză parte-
nerilor lor de proiect atunci 
când a prezentat un film pe 
care elevii gazdă l-au realizat 
în timpul activităților, cu 
diferite aspecte surprinse în 
cele cinci zile de lucru,  in-
stantanee care au arătat o 
colaborare reală și o mare 
prietenie. De asemenea, au 
fost acordate diplome elevi-
lor implicați, documente pe 

care a fost scris: dezvoltator de 
jocuri sau grafician  sau  inginer 
de sunet sau povestitor, exact 
jobul pe care elevul respectiv îl  
făcuse în această săptămână 
extraordinară, care ar putea fi 
începutul unei cariere pe viață. 
 Am vorbit despre im-
portanța implementării proiec-
tului Erasmus ‘Let’s Play 
Greener!’ care militează pentru 
respect reciproc, cooperare și 
pentru un prezent și viitor mai 
bun pentru elevii noștri. Ei sunt 
învățați să gândească și să acți-
oneze pentru protejarea mediu-
lui înconjurător. 
 

Prof. Matei Mirandolina 
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  La această primă 
reuniune transnațională au 
participat doi profesori din 
echipa de proiect a liceului 
nostru: Matei Mirandolina
–coordonator și Chișulescu 
Gabriel-manager de pro-
iect, Colegiul National 
‘Ion Luca Caragiale’, Mo-
reni, Romania. Școala co-
ordonatoare, Lycée 
Eugène Delacroix, Drancy, 
Franța, a fost reprezentată 
de  Hugues Labarthe– co-
ordonator și Anaïs Lacom-
be, iar din partea școlii 
gazdă, Istituto d’Istruzione 
Superiore Ernesto Guala, 
Bra, Italia,au participat  
Daniela Cendron– coordo-
nator, Maria Francesca 
Giordano, Domenico Fer-
rero și Liliana Chiavazza. 
Activitățile din cadrul pri-
mei întâlnirii au fost alese 
astfel încât să respecte 
obiectivele proiectului și 
au avut ca scop buna reali-
zare a implementării aces-
tuia. 

 Prima zi a reuniu-
nii, 26.03.2018: Manage-
mentul general al proiectu-
lui 
 Activitățile au debu-
tat prin prezentarea celor 5 
obiective ale acestei întâlniri 
transnaționale: 
1. Managementul proiectului; 
2. Coordonarea comunicării; 
3. Proiectarea unui modul 
multilingvist de instruire des-
pre jocuri serioase pentru 
profesori; 

4. Actualizarea cerințelor 
privind conținutul instrucți-
onal al jocurilor; 
5. Organizarea celei de-a 
doua săptămâni de vot onli-
ne (OVW2). 
 Împreună am dis-
cutat  realizarea raportului 
intermediar și modalitățile 
de îmbunătățire continuă a 
administrării, comunicării 
și vizualizarii proiectului 
prin mijloacele digitale 
dedicate acestuia: site-ul, 
spațiul Twin, pagina Face-
book, Instagram, Twitter și 
YouTube. 
 În vederea coordo-
nării comunicării în spațiul 
digital al proiectului, am 
convenit ca în continuare 
cei trei coordonatori să fie 
responsabili cu îmbunătăți-
rea permanentă a website-
ului astfel încât rezultatele 
proiectului să fie vizibile și 
utilizate de grupul țintă. S-
au discutat instrumentele de 
monitorizare ale utilizării 
site-ului, oferite de Google 
Analytics. 
 S-au alocat res-
ponsabilități cu scopul ca 
rețelele sociale ale proiectu-
lui să fie în permanență 
folosite și actualizate. 
 Am realizat moni-
torizarea procesului de rea-
lizare a jocului pe baza 
observațiilor scrise de un 
expert în grafica  jocurilor 
pe calculator. 
 S-a actualizat con-
ținutul drive-ului proiectu-
lui, denumit LPG Drive, la 
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care toți profesorii implicați 
în proiect au acces. 
 Am realizat lista 
celor 20 de specificații tehni-
ce care trebuie concepute 
pentru a doua săptămână de 
vot online.      A 
doua zi a reuniunii, 
27.03.2018 : Diseminarea și 
scrierea specificațiilor și a 
regulilor pentru a doua săp-
tămână de vot online 
(OVW2)  Participan-
ții au postat pe  Youtube, FB, 
Instagram, Twitter și au dis-
cutat despre ce au reușit să 
publice cu succes și despre ce 
dificultăți au întâmpinat.  
 Am dezbătut moda-
litatea de realizare a specifi-
cațiilor tehnice pe care am 
început să le scriem. 
  O altă acti-
vitate a constat în crearea și 
traducerea  celor trei broșuri 
informative cu următoarele 
titluri: 

• Învățarea prin joc este sti-
mulantă 
• Introducerea unui joc serios 
în clasă 
• Cum să creați un joc serios? 
 Ultima activitate a 
avut ca scop stabilirea reguli-
lor de organizare a celei de-a 
doua săptămâni de vot online. 
 A treia zi a reuniu-
nii, 28.03.2018: Organizarea 
activităților de învățare, 
predare și formare care vor 
avea loc  în Moreni 

(LTTA2), în mai 2018 și a 
celei de-a doua săptămâni 
de vot online (OVW2) 
 Participanții la 
reuniune au stabilit detaliile 
referitoare la reuniunea de 
proiect care se va desfășura 
în Moreni. S-au discutat 
modalitățile de realizare a 
obiectivelor reuniunii, tran-
sportul, cazarea și evalua-
rea. 
 O altă parte a acti-
vităților a fost dedicată mo-
dului în care putem să adă-
ugăm traducerile articolelor 
publicate pe site-ul proiec-
tului. 
 Ultima secțiune a 
întâlnirii de proiect a con-
stat în evaluarea activități-
lor și a rezultatelor reuniuni 
transnaționale. Participanții 
au răspuns la un chestionar 
care a fost elaborat înainte 
de reuniune și al cărui scop 
a fost de a evalua organiza-
rea și relevanța activităților 
în termeni de obiective, 

precum și acela de a deter-
mina abilitățile / competen-
țele pe care aceștia  le-au 
dobândit sau îmbunătățit. 
 Cred că în timpul 
acestei întâlniri transnațio-
nale de proiect, participanții 
nu au fost doar reprezen-
tanți ai școlilor și popoare-
lor respective.....au fost 
mesageri ai  prieteniei și 
respectului reciproc dintre 
oameni.....și națiuni... 
 

Prof. Matei Mirandolina 
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 Obiectivul principal 
al proiectului este îmbună-
tățirea stilului de viață  
(obiceiuri alimentare, bine-
le personal,  sport, lectură, 
activități recreative care au 
un impact asupra dezvoltă-
rii personale și educaționa-
le).  
 Activitățile pe care 
le-am desfășurat în cadrul 
primei reuniuni transnațio-
nale de proiect au fost con-
form programului stabilit 
de comun acord între parte-
neri,  înainte de întâlnire. 
Activitățile au fost alese 
astfel încât să îndeplinească 
obiectivele proiectului pen-
tru prima întâlnire transna-
țională. Am avut trei zile 
pline, în care am colaborat 
pentru a stabili planul de 
implementare al proiectu-
lui, după retragerea parte-
nerului croat. Pe lângă 
această mare plăcere de a  
ne întâlni cu partenerii 
noștri și să vedem cât sunt 
de cooperanți, prietenoși, 
deschiși și dedicați îndepli-
nirii obiectivelor proiectu-
lui, reuniunea a arătat că 
profesori din țări diferite, 
care au interacționat doar în 
mediul virtual pentru con-
ceperea proiectului, odată 

ce s-au întâlnit, s-au com-
portat ca și cum ar fi fost  
prieteni de o viață, care 
știau ce să facă, în consens, 
astfel încât obiectivele co-
mune să fie atinse, în acest 
caz, obiectivele  proiectului 
nostru. Toți participanții au 
considerat că activitățile au 
fost relevante pentru  reali-
zarea obiectivele,  deoarece 
am reușit să elaborăm pla-
nurile pe care ni le-am pro-
pus, ne-am dezvoltat abili-
tățile de comunicare și pe 
cele organizatorice și nu îm 
ultimul rând, ne-am îmbu-
nătățit competența cultura-
lă. 
 Prima zi a reuni-
unii transnaționale de 
proiect, 14.12.2017 

 La începutul 
activităților a avut loc întâl-
nirea de "Bine ați venit!" pe 
care echipa de proiect din 
Assopia, Grecia  a organi-
zat-o și prin care a realizat  
prezentarea școlii.  Școala 
parteneră se află  într-un sat 
din prefectura Viotia și are 
115 elevi și 15 cadre didac-
tice, loc de educație unde se 
oferă învățământ liceal ele-
vilor care provin din medii 
agricole. Majoritatea părin-

ților acestor elevi lucrează 
în propriile ferme, culti-
vând măslini, legume 
(morcovi, ceapă și cartofi) 
și viță-de vie, în timp ce  
încearcă să dezvolte indus-
tria de ambalare a produse-
lor lor. În plus, 40% din 
populația elevilor  școlii  
include un număr de imi-
granți care provin din țări 
europene și asiatice.  Satul 
Assopia este situat la 20 km 
de Thiva. Toate aceste lo-
curi reprezintă suportul pe 
care oameni minunati,  os-
pitalieri și călduroși și-au 
făurit istoria și tradițiile și  
pe care parteneriatul nostru 
ne va da ocazia să le desco-
perim, înțelegem, admirăm 
și respectăm.  
 Ca simbol al prie-
teniei și colaborării noastre 
de lungă durată, directorul 
școlii gazdă a avut inițiativa 
de a planta un stejar în 
curtea școlii, pe care l-am 
udat și fotografiat, înconju-
rându-l. Este arborele pro-
iectului, simbolizând dorin-
ța de a ne dezvolta în mod 
continuu, din punct de ve-
dere  profesional, dar și ca 
ființe umane, într-un mediu 
tolerant și constructiv. 
 Prima zi a reuniu-
nii transnaționale de proiect 
a fost dedicată elaborării 
planului de implementare al 
proiectului pentru vizuali-
zarea digitală a activităților 
și rezultatelor acestuia, ceea 
ce  însemnă buna funcțio-
nare a site-ului proiectului,  
a spațiului Twin dedicat 
proiectului, a  comunității 
Facebook a proiectului, a 
sesiunilor de comunicare 
prin Skype. În funcție de 
sarcinile alocate fiecărei 
echipe atunci când am creat 
proiectul, echipa italiană a 
fost responsabilă cu realiza-
rea site-ului proiectului, 
școala din Grecia, cu spați-
ul Twin  și echipa turcă a 
avut ca sarcină realizarea 
comunității Facebook. Toa-
te aceste responsabilități au 
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fost bine realizate și, împreu-
nă, am stabilit câteva aspecte 
privind buna funcționare a 
acestor rezultate digitale, 
mijloace de interacțiune și 
totodată recipiente ale activi-
tăților noastre, astfel încât 
comunicarea și vizualizarea 
proiectului să fie îmbunătăți-
te. Am stabilit, de asemenea, 
programul pentru sesiunile 
Skype, așa că am convenit să 
ne întâlnim  în mediul virtu-
al, practic o dată pe lună și 
am convenit cum realizăm 
evaluarea acestor sesiuni. 
  Am discu-
tat despre organizarea, cu 
detalii și termene limită, a 
concursului pentru alegerea  
logo-ului proiectului. Am 
hotărât ca fiecare partener să 
realizeze mai multe logo-uri, 
să organizeze un concurs  
intern cu propunerile sale și 
acela care primește cele mai 
multe voturi, să participe la 
concursul desfășurat cu țările 
partenere, astfel încât  propu-
nerea selectată a fiecărei țări 
să fie încărcată pe 9 februarie 
într-un  document google, 
care va fi astfel realizat încât 
să conțină restricții, pentru ca 
elevii dintr-o școală partene-
ră să nu poată vota pentru 
propriul lor logo. Votarea se 
va desfășura marți, 13 febru-
arie, de către 30 de elevi din 
fiecare țară. Am hotă-
rât, de asemenea, măsurile pe 
care le vom lua pentru a pu-
tea îmbunătăți comunicarea 
în cadrul proiectului, astfel 

încât să realizăm obiectivele 
acestuia. La momentul în 
care școala croată s-a retras, 
am stabilit modul în care 
realocăm sarcinile pe care 
această școală le-a avut iniți-
al și în timpul reuniunii 
transnaționale din Grecia, 
am discutat  realocarea res-
ponsabilităților și sarcinilor 
și am fost de acord cu sarci-
nile pe care fiecare  școală 
parteneră  și le-a asumat 
după această retragere. Pe 
lângă responsabilitățile iniți-
ale, pe care le-am menținut  
cu toții, de la crearea proiec-
tului,  cele realocate au fost, 
după cum urmează: organi-
zarea concursului  pentru 
alegerea logo-ului-Italia, 
inițierea întâlnirilor Skype - 
Portugalia, evaluarea întâlni-

rilor Skype - Turcia. Româ-
nia va organiza cea de-a  
treia LTTAs,(C3), în timp ce 
Grecia va găzdui a treia reu-
niune transnațională (M3). 
   A 
doua zi a reuniunii trans-
naționale, 15.12.2017 
 În cea de-a doua zi 
a reuniunii transnaționale, 
participanții au conceput  
planul de implementare și 
planul de evaluare, conform 
datelor indicate în formula-
rul de candidatură, dar ți-
nând seama de schimbările 
care au avut loc în cadrul 
parteneriatului și de situații-
le reale pe care    le-am în-
tâlnit. Am elaborat planul de 
diseminare a activităților 
proiectului, atât la nivel de 
școală, cât și la nivel de par-
teneriat, care va fi monitori-
zat printr-o platformă online 
pe care toți partenerii o vor 
completa în mod regulat, de 
îndată ce au realizat aceste 
activități de diseminare.  Am 
proiectat, de asemenea, un 
plan pentru controlul buge-
tar și am convenit ca un ra-
port privind cheltuielile fie-
cărei țări partenere să fie 
trimis coordonatorului de 
proiect. Am elaborat chesti-
onarele de evaluare care 
urmează să fie aplicate în 
ultima zi a fiecărei reuniuni 
transnaționale de proiect și 
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am efectuat o propunere de 
chestionar de evaluare a 
activităților de învățare, 
predare și formare, care va 
fi modificat  în funcție de 
obiectivele și rezultatele 
respectivei întâlniri . De 
asemenea, am convenit 
asupra unei evaluări a pro-
gresului proiectului care 
trebuie făcută în conformi-
tate cu planul de implemen-
tare.  A treia zi 
a reuniunii transnaționale 
de proiect, 16.12.2017
 În cea de-a treia zi 
a întâlnirii, am discutat 
despre datele următoarelor 
două reuniuni de proiect, 
prima dedicată  activităţilor  
transnaţionale de învăţare, 
predare şi formare  din Por-
tugalia (C1) și cea de-a 
doua, reprezentând întâlni-
rea transnațională de pro-
iect  din Turcia (M2). Am 
hotărât ca C1 să se desfă-
șoare între 4 și 10 martie 
2018,  cu activitățile  desfă-
șurate la școală, între 5 și 9 
martie 2018, și am propus 
ca M2 să aibe loc în Bursa 
în perioada 2- 6 mai 2018. 
La stabilirea acestor date au 
fost multe variabile luate în 
calcul: faptul că două școli 
partenere au mai multe pro-
iecte internaționale în des-

fășurare, dar și vacanțele și 
examenele școlare. 
  Am dis-
cutat despre activitățile pe 
care le vom desfășura în 
timpul reuniunii C1 din  
Portugalia, astfel încât obi-
ectivele proiectului pentru 
această întâlnire să fie înde-
plinite. Am trecut în revistă 
produsele finale care vor fi 
făcute și modalitățile prin 
care vom implementa acti-
vitățile. Pentru cele două 
produse finale pe care le 
vom realiza în C1, am ela-
borat chestionare cu privire 
la obiceiurile alimentare și 
sportive ale tinerilor, repre-
zentând punctele de plecare 
pentru desfășurarea sonda-
jelor pe care se bazează 
cele două produse finale. 
 Sesiunea de lucru 
s-a încheiat cu evaluarea 
reuniunii transnaționale de 
proiect,  în care participan-
ții au completat un chestio-
nar online prin care și-au 
exprimat opiniile cu privire 
la activitățile desfășurate în 
cadrul acesteia. 
 Respondenții au 
spus că toate obiectivele au 
fost îndeplinite și întâlnirea 
ne-a oferit șansa de a ne 
dezvolta abilitățile, compe-
tențele și atitudinile vizate 

de obiectivele proiectului, 
cunoștințe pe care fiecare 
dintre noi le va disemina 
acasă.  Credem 
că razele strălucitoare ale 
soarelui, în Grecia, la jumă-
tatea lunii decembrie și 
splendoarea incredibilă a 
acestor zone locuite de oa-
meni buni și ospitalieri, 
modelate de o istorie mile-
nară pe care am avut ocazia 
să o experimentăm la fieca-
re pas, ne-au făcut să ne 
simțim binecuvântați că am 
avut oportunitatea să ne 
întâlnim pentru a  colabora,  
pentru a face schimb de 
bune practici și, nu în ulti-
mul rând, pentru a  planta 
un stejar care să simbolize-
ze cooperarea și prietenia 
noastră, pentru totdeauna . 

Prof. Matei Mirandolina 
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 În timpul liber, 
am efectuat o vizită 
culturală și de docu-
mentare la Muzeul de 
Arheologie din Thiva. 
Am făcut un scurt tur al 
orașului, unde am văzut 
locuri pline de istorie, 
cultură și tradiții. 
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ca o invitație pentru cei 
care preferă să găsească 
aventura doar în spațiul 
virtual. 
 M-am hotărât să 
răspund acestei provocări 
într-o zi de octombrie cînd 
ieșeam de la un curs de 
electronică. 
 O așteptam pe 
mama afară și am văzut un 
copil și un profesor care 
cautau acești ”pokemoni” 
prin curtea palatului. Mai 
târziu aveam să aflu că se 
numesc vulpi. M-am dus la 
ei și profesorul mi-a dat să 
încerc și eu. Am reușit să le 
găsesc foarte ușor deoarece 
am înțeles că trebuia să mă 
duc în direcția în care sem-
nalul emițătorului-vulpe se 
auzea mai tare. Apoi am 
văzut și celelalte tipuri de 
receptoare  care erau mai 
complicate. M-am înscris  
mai ales pentru că mi se 
părea cu adevărat palpitant 
să învăț să descopăr secre-
tele undelor radio. În acele 
momente nu știam că acest 

sport mă va învăța cum să 
înțeleg și  să apreciez  natu-
ra în adevărata ei splendoa-
re, indiferent de loc sau de 
momentul anului ales pen-
tru vreo competiție. 
 Asociată cu radio-
orientarea este și orientarea 
sportivă. Regulile sunt ase-
mănătoare în legătură cu 
modul în care sportivul  
învață experimentând în 
mijlocul naturii. Principala 
diferență este că  alergarea 
se face urmărind posturile 
marcate pe hartă, fără să 
mai fie nevoie de aparatul– 
receptor. 

Despre concursuri 
 De obicei, cele 
mai multe  concursuri se 
desfășoară în  pădure, dar 
sunt  unele concursuri care 
se desfășoară și în orașe și 
parcuri. 
 Pe lîngă radio-
orientare practicăm și ori-
entare care necesită doar o 
hartă și o busolă. Așa cum 
am spus și mai sus, orienta-
rea este sportul ce constă în 
parcurgerea unui traseu, 
într-un teren necunoscut, în 
care sunt marcate mai mul-
te posturi de control ce tre-
buie găsite; sportivul alege 
ruta între posturile de con-
trol, cu ajutorul harții și al 
busolei, trebuie să se orien-
teze și să ia decizii rapide 
în timp ce se deplasează cu 
viteză mare. 
 O altă probă, 
foxoring, este atunci  când 
emițătorul emite doar într-o 
anumită arie marcată pe 
hartă. Ne ducem în apropie-
rea lui cu harta și în acea 
arie îl gasim cu receptorul. 
La sprint, emițătoarele emit 
12 sec și ele sunt foarte 
apropriate unele de altele, 
iar în loc de 6 emițătoare ca 
la concursurile clasice, la 
sprint sunt 12. 
 Un exercițiu pen-
tru pregătirea sportivilor 
este antrenamentul ”stea” 
când plecarea și sosirea 
sunt în același loc. Aici noi 

Pagină 15 
 

Radio-orientarea si generozitatea mamei-natură 

UNUN  SPORT SPORT ÎÎNN  
CARE AM      CARE AM      
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PPĂĂMMÂÂNTULNTUL  
APARAPARȚȚINEINE        
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 Despre radio-
orientare sau cum să te 
faci frate cu pădurea 
ca să îți arate calea 
spre ”vulpe”. 
 Unde scurte, 
unde ultrascurte, emiță-
toare, receptoare... cu-
vintele acestea îmi atră-
seseră atenția acum trei 
ani în septembrie, când 
ai mei m-au însoțit la 
Palatul Copiilor ca  să 
îmi aleg activitățile de 
timp liber. Cercul de 
Radio-orientare m-a 
încântat, dar nu am fă-
cut în acel moment ale-
gerea. Pentru cei dornici 
de aventură, indiferent 
de vârstă, vreau să dez-
vălui de la început că 
acest sport este bineve-
nit pentru a dezvolta 
abilitatea de a te orienta 
prin pădure sau prin alte 
spații ”eco– sănatoa-
se” (parcuri, salină, etc), 
un fel de ”pokemon go” 
în viața reală cum îmi 
place mie să-i zic... așa 

Receptorul înainte de montare 

Logo– emblema 
echipei Dâmbovița 



 

 

alergam la un post și apoi 
alergam al sosire și apoi la 
urmatorul post și tot așa. 
 Nu pot uita să zic 
de apreciata ”probă de șta-
fetă”. Ea este similară din 
punct de vedere tehnic cu 
proba de sprint. Echipa este 
formată din trei sportivi 
care pleacă  pe rând în con-
curs și își predau ștafeta în 
punctul start/ schimb ștafe-
tă. Al treilea sportiv din 

echipă, după cursă revine în 
punctul de start/ ștafetă,  
intră pe culoarul de finish și 
încheie cursa ștafetei prin 
trecerea liniei de finish. 
 Performanța se 
stabilește prin evaluarea 
timpului în care sportivul 
parcurge traseul și atingerea 
tuturor posturilor de control 
din traseu, în ordinea stabi-
lită de către organizator. 
Câștigătorul este desemnat 
dintre sportivii care reali-
zează cel mai mic timp pe 
traseul de concurs. 
 Radio-orientarea 
este un sport în care se îm-
bină atât calitățile fizice, cât 
și cele intelectuale. Este un 
sport care implică prezența 
efectivă a omului în mijlo-
cul naturii, fiind potrivit 
pentru ambele sexe și pen-
tru toate vârstele. 
 Datorită acestui tip 
de mișcare am învațat că 
natura ne este ca un părinte 
care ne oferă la tot pasul 
lecții despre cum să trăim. 
Am învățat că în pădure, 
fiecare piatră și fiecare 
plantă are rolul ei, animale-
le nu vor răul, ci doar încer-

că să înțeleagă prezența 
omului în casa lor. De mul-
te ori, doar datorită poteci-
lor făcute de animale, am 
găsit drumul cel mai scurt 
spre următorul post de con-
curs. Adesea am văzut ve-
verițe sau căprioare și    m-
am bucurat că le-am întalnit 
și în afara grădinii zoologi-
ce. 
 Mai știu că organi-
zatorii concursurilor de 
acest tip au o experiență 
foarte vastă și au ajuns să 
înțeleagă atât de bine natura 
astfel încât respectă în pro-
iectarea traseelor limitele 
impuse de habitatul unor 
animale ce ar putea fi agre-
sive dacă le tulburi liniștea. 
Așa că răspund dacă cineva 
s-ar gândi să întrebe, că nu 
am întâlnit niciodată vreun 
urs! 

 
Dulea Ștefan  

(clasa a VI-a) 

Radio orentarea si generozitatea mamei-natura 

O secvență dintr-un 

clasament cu 

subsemnatul, Dulea 

Ștefan, pe primul loc 

la categoria M14. 
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tionale de langue française a 
eu lieu à Buzau, entre 2 et 6 
avril. Buzau est un grand 
centre francophone de Rou-
manie, donc je ne crois pas 
qu’il ait été choisi par hasard. 
Pendant ces cinq jours, je 
suis restée dans un hôtel de la 
ville, où je me suis sentie très 
bien. J’ai été entourée par les 
meilleurs élèves du pays qui 
ont fait preuve de respect, de 
bon sens, d’intelligence et de 
dévouement pour cette 
langue et pour son étude. J'ai 
rencontré des gens in-
croyables, je me suis fait des 
amis dans tout le pays, j'ai eu 
la chance de faire ce que 
j'aime et de tester mes con-
naissances. J’ai eu un 
programme assez plein, qui a 
inclus beaucoup d’activités, 
comme des ateliers de rédac-
tion de curriculum vitae et de 
lettre de motivation en fran-
çais, des concerts, l'un de 
Keo et l’autre de deux Afri-
cains de Kongo, de théâtre, 
de film etc. Je ne peux pas 
dire que je me suis reposée, 
mais je peux dire, la main sur 
le cœur, que je me suis amu-
sée. J’ai passé de temps de 
qualité avec des amis et des 
gens super.  
 Tout a été pour moi 

une expérience unique, une 
que je n’oublierai jamais. 
J’espère que j’y participerai 
l’année prochaine aussi et que 
j’obtiendrai de meilleurs ré-
sultats. 

 
Fumea I. D. Maria 

Bianca (IX A) 
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L’olympiade nationale de langue française  

Chaque personne 
a des rêves, des désirs, des 
idéaux...  L'un de 
mes plus grands rêves, dès 
mon enfance, a été la parti-
cipation à l’olympiade 
nationale de langue fran-
çaise. Ne me demandez 
pas pourquoi «j’ai choisi» 
cette langue, parce que je 
n'en connais pas la ré-
ponse. La seule chose que 
je sais est que j’aime cette 
langue, j'en suis tout sim-
plement passionnée. 
 J’ai entendu la 
merveilleuse nouvelle que 
j'étais qualifiée à l’étape 
nationale de l’olympiade 
de français il y a plus d’un 
mois. Les sentiments que 
j’ai vécus en ce moment-là 
ont été si profonds! Imagi-
nez-vous, je venais d'ap-
prendre que mon rêve était 
devenu réalité, que je vi-
vrais l’aventure de ma vie 
au mois d'avril. Je peux 
nommer cet amalgame 
d’émotions ressenties à 
intensité maximale un vrai 
accomplissement spirituel, 
un moment de ma vie trop 
court et trop beau par rap-
port à une existence hu-
maine si longue. 

L’olympiade na-

„J’ai entendu la merveil-
leuse nouvelle que j'étais 
qualifiée à l’étape natio-
nale de l’olympiade de 

français il y a plus d’un 
mois. Les sentiments que 

j’ai vécus en ce moment-là 
ont été si profonds!” 



 

 Un elev m-a între-
bat de ce nu este Barbu 
Ștefănescu Delavrancea în 
programă. Mi-a reactivat 
astfel o veche durere (știați 
că profesorii au mai multe 
dureri decât bucurii?) și un 
vechi gând: să fac o listă cu 
scriitorii absenți. Vă propun 
aici acest exercițiu, și nu 
merg decât până în Interbe-
lic, literatura contemporană 
merită o discuție separată. 
Dacă tot  l-am amintit să 
spun că Delavrancea nu 
este prezent nici cu Hagi 
Tudose, nici cu trilogia 
istorică, măcar Apus de 
Soare. Să mai observ că 
destule noțiuni care se înva-
ță teoretic nu sunt acoperite 
cu texte: cel mai flagrant 
este cazul eseului,  cu care 
elevii au atâta de furcă, și, 
deși literatura română are 
destui eseiști excepționali, 
nici un eseu nu este prins în 
programă. La fel este cazul 
cu genurile paraliterare: 
jurnal, amintiri, corespon-
dență, dar și altele, cum ar 
fi pamfletul, tableta, specii-
le criticii literare (aici e altă 
problemă: prin scoaterea 
completă a criticii literare 
din programă, elevul poate 
lua bacul știind Enigma 
Otiliei  a lui Călinescu, dar 
habar neavând că principala 
operă a lui este Istoria lite-
raturii române… despre 
care nu se vorbește nimic). 
Genul dramatic este grav 
sub-reprezentat, la fel lip-
sesc specii ale genului liric 
cum ar fi poezia în formă 
fixă șamd. Revin deci cro-
nologic la scriitori. Uneori 
aduc și argumente… Grigo-
re Alexandrescu și toată 
generația de la 1848, firește 
Vasile Alecsandri 
(Scrisorile lui Ghica către 
el, apropo). Din epoca ur-
mătoare: Caragiale lipsește 
ca autor al schițelor și mo-
mentelor, lipsește polemica 
Maiorescu – Gherea 
(subiect mult prea dificil: 
elevii ar trebui să fie în 

stare a urmări evoluția unei 
polemici de idei, școala 
românească este la ani lu-
mină de asemenea rafina-
mente, deși vorbește obse-
dant de „argumentare” și 
„dezbatere”) nu este deloc 
amintită. Ca și oratoria lui 
Maiorescu, exemplară. Lip-
sește Hasdeu, personalitate 
colosală. Curentele literare 
și culturale de la cumpăna 
secolelor XIX și XX nu 
sunt discutate. Aici aș men-
ționa câteva voci: de exem-
plu Iorga, Pârvan (un scrii-
tor extraordinar!), Zarifo-
pol. Goga și Coșbuc sunt 
trecuți cu viteza TGV-ului, 
nu a trenurilor autohtone. Și 
ajungem în perioada Inter-
belică, despre a cărei bogă-
ție și dinamism și diversita-
te elevul, blocat în falimen-
tarele „concepte operațio-
nale”, nu este deloc ajutat 
să-și facă o idee. Lipsesc: 
Hortensia-Papadat Benges-
cu, Gib Mihăescu, Anton 
Holban, H. Bonciu, Max 
Blecher, Cezar Petrescu, 
Mateiu Caragiale, Arghezi 
prozatorul, Ionel Teodorea-
nu (da!), Sadoveanu (explic 
imediat), și: Fundoianu, 
Vinea, Dan și Emil Botta, 
criticii (vezi mai sus) etc. 
Aici e vorba de o hibă ma-

joră, care a nenorocit modul 
de predare al literaturii: 
centrarea pe text și nu pe 
autor. Așa se face că noi 
studiem „texte” și nu autori, 
ucigând viața fenomenului 
literar, dez-umanizând în 
fond literatura. Fenomenul 
are rădăcini și implicații 
mai vaste, firește că nu pot 
detalia aici. Așa se face că 
elevul termină  liceul știind 
de Ion dar nimic despre 
Pădurea Spânzuraților      
și Răscoala (de ce nu și 
Adam și Eva?), că nu se 
mai pomenește nimic de 
Frații Jderi, e greu de cu-
prins vasta operă a lui Sa-
doveanu (apropo: sunt pro-
fesori care îl urăsc pe Sado-
veanu, nu mai vorbesc de 
elevii mei de la 9B. O 
doamnă profesoară a făcut 
vâlvă pe la toate televiziu-
nile mai anul trecut decla-
rând că refuză să-i predea 
pe Sadoveanu, Eminescu și 
alți „depășiți” din ăștia. Să 
te ferească Dumnezeu de 
prostul citit!). Lipsește re-
portajul: Geo Bogza, Bru-
nea Fox etc. Cum spuneam, 
dezastrul devine total în 
ceea ce privește literatura 
contemporană. Voi preîn-
tâmpina observația că unii 
autori sau texte din cele 

„E mai bine 
să nu ai idei 
deloc, decât 

să ai idei 
proaste. Mai 
bine să nu 

crezi în nimic, 
decât să crezi 

în ceva 
greșit.” —
 Thomas 
Jefferson  
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enumerate sunt, totuși, pre-
date, după conștiința sau 
interesul profesorului sau 
elevilor. Ideea este că avem 
un cerber: programa și ba-
remurile de bacalaureat. 
Care distrug, prin felul în 
care sunt concepute, având 
ca unic scop să coboare cât 
mai mult ștacheta, și puți-
nul pe care-l conțin progra-
mele (iar subliniez că nu 
discut de manuale, chestiu-
ne aparte și de altă factură). 
Altfel spus, să fim sinceri, 
ce nu este în programa de 
bac nu se învață și nu se 
predă, de multe ori. Eu în-
sumi am fost reclamat 
acum vreo doi ani că pre-
dau chestiuni „care nu se 
cer la bac”. Un alt argu-
ment ce mi s-ar putea aduce 
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ar fi de natura: nu avem 
timp să predăm nici puținul 
care este, când să facem și 
restul? Una dintre soluții ar 
fi ca, în locul distrugătoare-
lor culegeri de „comentarii” 
care au distrus și puținul 
interes în studiul literaturii, 
să apară, alături de manual, 
o culegere oficială, canoni-
că, masivă care să conțină 
un număr obligatoriu de 
texte și fragmente ample, 
obligatorii pentru toți și 
incluse în programa de 
Bac! Se practică în multe 
țări. Asta până la reforme 
mai profunde și autentice. 
Totul e să renunțăm la imi-
tațiile fade ale unor mode 
occidentale perimate de cel 
puțin 2-3 decenii, și care au 
distrus, în primul rând, plă-

cerea lecturii. Succes la 
Bac, deci! 

 
Prof. dr. Christian  

Crăciun 
  

                   Din primul mo-
ment în care devenim 
conştienţi de importanţa ei, 
cu toţii ne dorim fericirea. 
Fie cǎ e vorba de un copil 
sau de un adult, aceasta este 
deseori asociatǎ cu un   
obiect sau cu o situaţie. Dar 
ce anume ne face cu 
adevǎrat fericiţi? Existǎ o 
reţetǎ secretǎ? Sau poate o 
poţiune magicǎ? Cu      
siguranţǎ nu pot da un 
rǎspuns exact, ceea ce pot 
însǎ face este sǎ ofer câteva 
frânturi ale aceastei stǎri de 
suflet atât de cǎutate şi  
dorite, surprinse în momen-
te şi locuri dintre cele mai 
diverse. Înşiruirea lor nu 
constituie o ierarhie în sine, 
ci sunt grupate pe simţuri, 
în cel mai subiectiv mod. 

Sunetele care aduc 
fericirea: râsul unui copil, 
primul ţipǎt al propriului 
copil, glasul propriului co-
pil în vacarmul parcului, un 
cântec din copilǎrie, o me-
lodie pe care o asociem cu 
o stare de bine, vocea per-
soanei iubite, ciripitul 
pǎsǎrilor, vocea mamei…   
Gusturile care aduc ferici-

rea: ciocolata, prima datǎ 
când am gustat ceva speci-
al, prǎjitura preferatǎ, aro-
ma mâncǎrii din copilǎrie, o 
îngheţatǎ într-o zi toridǎ, o 
gurǎ de apǎ când nu mai 
putem de sete, primul sǎrut, 
ciorba mamei, cartofii 
prǎjiţi…   

Mirosurile care 
aduc fericirea: florile, iarba 
proaspǎt tǎiatǎ, pomii în-
floriţi, pielea unui sugar, 
hainele recent spǎlate, un 
parfum asociat cu o întâm-
plare sau un eveniment, 
mirosul casei dupǎ ce am 
fost plecaţi mai mult 
timp…     

Imaginile care 
aduc fericirea; un copil 
dormind, zâmbetul    pro-
priului copil, rǎsǎritul şi 
apusul soarelui, luna plinǎ, 
un pui de gǎinǎ, lumina 
soarelui, un oraş, persoana 
iubitǎ, un peisaj vǎzut din 
avion, câinele care se 
bucurǎ sǎ te revadǎ în cel 
mai sincer mod, un copil 
care primeşte jucǎria doritǎ, 
recunoştinţa care se citeşte 
în ochii celui cǎruia îi faci 
un bine şi care valoreazǎ 

mai mult ca orice altǎ 
mulţumire… 

Atingerile care 
aduc fericirea: mâna unui 
copil în propria mânǎ, obra-
zul mamei, blǎniţa unui 
pisoi, cǎldura soarelui, în 
braţele mamei, un fulg în 
palmǎ sau pe faţǎ, degetele 
împletite a doi iubiţi, un 
bulgǎre de zǎpadǎ în mânǎ, 
adierea vântului, mâna per-
soanei iubite, copilul co-
coţat pe umerii tatǎlui, nisi-
pul ud, un val care-ţi atinge 
picioarele…  

Situaţii în care 
fericirea transpare în gestu-
rile mici de zi cu zi:  
- fratele mai mare care-şi 

„Să fii pe 

locul doi 

înseamnă a fi 

primul care 

pierde.”  

Edgar Allan 

Poe 

Frânturi de fericire… 



 

încurajeazǎ sora sǎ perseve-
reze, luând-o în braţe; 
- soţul care-i spune soţiei: 
“Lasǎ, dragǎ, vin şi eu cu 
tine. Ce sǎ fac eu singurel 
acasǎ?” (dialog surprins 
între doi soţi trecuţi de 60 
de ani); 
- soţii care se sprijinǎ unul 
pe celǎlalt sǎ nu alunece pe 
gheaţǎ; 
- soţul care-şi conduce soţia 
nevǎzǎtoare de braţ peste 
tot prin oraş, la cumpǎrǎturi 
sau la plimbare; 
- o felicitare aniversarǎ 
primitǎ de la propriul copil, 
chiar dacǎ mai sunt douǎ 
luni panǎ atunci; 
- o cǎlǎtorie alǎturi de cei 
dragi (nu conteazǎ desti-
naţia); 
- momentele când simţim 
prezenţa Lui; 

- prietenii care te înţeleg şi 
citesc dincolo de cuvinte;  
- un cuvânt pe care-l aştep-
tai din partea cuiva; 
- o îmbrǎţişare, când este 
tot ce îţi doreşti; 
- sprijinul necondiţionat al 
unui prieten; 
- o persoanǎ în care deco-
peri un nou prieten; 
- copilul care, vǎzându-ţi 
tristeţea, îţi ridicǎ blând 
colţurile gurii într-un zâm-
bet; 
- un tatǎ care, în toatǎ nebu-
nia rǎzboiului, le oferǎ co-
piilor bucuria unei bǎi într-
o cadǎ rǎmasǎ ca prin mi-
nune neatinsǎ între zidurile 
distruse de bombardament; 
- un bǎiat care oferǎ o floa-
re fetei iubite, plin de 
emoţii şi de speranţa unui 
început… 

 Rǎmâne la latitu-
dinea fiecǎruia dintre noi sǎ 
completǎm listele de mai 
sus şi sǎ decidem din ce 
anume ne construim ferici-
rea, care sunt acele elemen-
te care ne fac sǎ ne simţim 
împliniţi, şi atunci vom şti 
cǎ viaţa noastrǎ are un sens 
şi că El ne zâmbeşte.    
     

        Prof.   Diaconu                 
    Constanța 

 

„Cine eşti tu 

ca să renunţi? 

Nu-ţi poţi 

permite luxul 

ăsta!”  
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Frânturi de fericire…

 „Eu de ce contrast       
m-am lovit in ultima vre-
me?”, Întrebarea asta mi-a 
dat de gândit. M-am lovit 
constant de contrastul cuge-
tărilor mele. Un vârtej neîn-
cetat de dorinţe şi vise. Nu 
se mai opreau. Erau vocile 
sufletului meu care nu-mi 
mai dădeau pace. 
  Nu am vrut să le 
ascult! Mi-a fost frică.... 
groază... să îmi infrunt pro-
piile concepţii. Mi-am ne-
glijat sufletul îmbrăţişându-
mi mintea cu patos şi dure-
re. Nu voiam să îl mai aud. 
Ce ştia el? „Fă ceea ce 
simţi!” sau „Fă ce e mai 
bine pentru tine!” Îndemnu-
rile astea mă omorau. Dar 
ce simt? Ce e mai bine pen-
tru mine? Singurul lucru pe 
care îl ştiam sigur era că 
respir, dar nu mai eram de 
mult în viaţă. Doar existam. 
Mă luptam cu gânduri-
le.....şi pierdeam. Eram un 
soldat sângerând pe frontul 
minţii mele, nevoit să 
meargă în război....prea laş 
ca să se mai ridice. Speram 
doar să se termine repede, 

să înceteze vocile. Mă sătu-
rasem de ele, aşa că am 
început să le ascult. O voce 
timidă, dar pătrunzătoare 
mi-a spus: „Cine eşti tu ca 
să renunţi? Nu-ţi poţi per-
mite luxul ăsta!” Cuvintele 
redate mi-au trezit pasiunea 
pe care o puneam în tot ce 
făceam, mi-au reaprins fo-
cul pe care îl foloseam pen-
tru a-mi înfrunta emoţiile. 
M-au trezit pe mine, adevă-
rata persoană care zăcea 
sub o mantie a neînţelege-
rii... 
  Şi am realizat! 
Contrastul e normal! Intot-
deauna vor exista gânduri 
contrare. Puterea e la tine, 
fix în mâinile tale, cititor 
drag! Poţi fi oricine vrei, 
orice, oriunde şi oricând. 
Fii un contrast între iubire 
şi ură, între plăcere şi sufe-
rintă, între plecări şi veniri. 
Însă păstrează-ţi tuşa perso-
nală. Nu-ţi permite luxul de 
a renunţa, fii un războinic 
cu care să se mândrească 
frontul minţii tale, dar în-
toarce-te în braţele sufletu-
lui tău. Nu îl neglija. Ascul-

tă-l! Diferenţele gândurilor, 
cele dintre suflet şi minte, 
trebuie ataşate în fiecare 
tablou al vieţii tale, pictate 
cu grijă, iubire şi nerăbdare 
pe pânză. În final, eu, tu, 
restul oamenilor de pretu-
tindeni, rămânem un con-
trast iubit şi apreciat de cine 
are ochi să îl vadă.            

                                                                                        

Sultana Daniela (X E) 

Contraste  
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       E despre modul în care 
vorbeşti, e despre modul în 
care te mişti, e despre cum 
priveşti. E despre modul în 
care faci lucrurile în stilul 
tău, fără să te distragă ceva. 
Inspiri şi expiri artă şi asta 
e de apreciat. 
   Nu agoniza pe 
străzi greşite doar de dragul 
momentului. Nu sacrifica 
fericirea ta şi sănătatea ta 
mintală pentru un sentiment 
profund pentru tine, dar 
efemer. Opreşte-te din a te 
mai agita atât pentru oame-
nii care aşteaptă ca tu să 
faci primul pas...şi pe cei-
lalţi rămaşi. Oboseşti pe o 
pistă care nu se sfârşeşte cu 
gloria ta. Recunoşti un om 
care te-ar face să suferi de 
la o poştă, dar te bântuie 
gândul că poate nu o să fie 
aşa. Rişti pe pielea ta. Eşti 
constrânsă de propriile tale 
gânduri să mergi mai de-
parte, să încerci să schimbi 
oameni care nu vor o 
schimbare, să joci cricket 
pe un teren minat cu propri-
ul suflet. Încetează să te 
mai minţi că poţi face o 
diferenţă. Dragostea cu sila 
nu se poate, scopul nu scu-
ză mijloacele şi ţi-e împă-
ienjenită mintea de vorbe 
goale. Eşti în căutarea unei 
poveşti frumoase. De ce 
cauţi perfecţiunea? Eşti 
masochistă... Cauţi per-
fecţiunea doar ca să reali-
zezi câte defecte ai tu. Iei 
vina asupra ta pentru in-
conştienţa persoanelor. 
Cauţi o muză care îţi va 
arăta doar cât de incomple-
tă eşti. Te loveşti de ziduri 
constant şi nu te saturi.  
 O să ajungi la o 
performanţă care nu poate 
fi premiată. Urăşti detaliile. 
Vrei proiectul întregului 
regat şi îl vrei gata mâine. 
Fără niciun sacrificiu. Fără 
ca nimeni să te ajute. Uiţi 
că te fură peisajul şi zideşti 
propriul regat cu bucăţi din 
tine. Te aştepti să iubească 
cineva perfecţiunea asta cu 
care cochetezi? Te aştepti 
să observe cineva ce e din-
colo de porţile mari? Fieca-

re regat a fost construit pe 
sângele soldaţilor curajoşi 
care s-au luptat pe acele 
pământuri. Orice regat are o 
poveste de spus, soldaţi de 
jelit şi tărâmuri de apărat. 
Tu ce ai? Ce poveşti ne 
spui când îţi iroseşti vocea 
cu oameni surzi? Ce soldaţi 
jeleşti tu când nici măcat nu 
realizezi că ai construit 
totul peste regretele tale? 
Ce tărâmuri ai tu de apărat 
când tot ce  ţi-a mai rămas e 
o cugetare cu care te lupţi 
constant? Vorbesc baliver-
ne cu morile de vânt care 
fac prea mare gălăgie pen-
tru a mă auzi. Ai o furtună 
de amintiri în regatul ăla şi 
nu eşti în stare să dai piept 
cu ele. Tot ce faci e să te 
ascunzi în cel mai întunecat 
loc pe care îl găseşti. În-
cerci să te bazezi pe raţiune 
când până acum     ţi-ai 
ascultat sufletul. Eşti atât de 
naivă dacă ai impresia că te 
va lăsa să te pierzi în timp 
ce cauţi poveşti din legen-
de.  
 Uită-te în oglindă! 
Nu eşti perfectă şi niciodată 
nu vei fi! Şi să-ţi fie rusine 
de tine însăţi dacă mai în-
cerci vreodată să „repari” 
oamenii când de fapt tu eşti 
aia cu probleme majore! 
Am zis probleme? Tu le 
vizualizezi aşa! Caracteris-
ticile tale definitorii sunt 
perle pe fundul oceanului. 
Dacă tu alegi să vezi epave-
le din fundal, atunci n-ai 
decât să te pierzi în detaliile 
alea pe care le urăşti şi să te 
ghidezi cu ajutorul raţiunii. 
Păcat că tot ce face e să te 
impiedice. Dar ţine minte 
un lucru din partea unui 
prieten foarte vechi. Cum 
pasărea nu se poate dezvăţa 
să-şi folosească aripile, nici 
tu nu o să poţi să îţi ignori 
sentimentele şi instinctele 
de care te-ai folosit până 
acum. 
 Turnirul e aproape 
şi în loc să te concentrezi 
pe treburile unui slujitor de 
rând, oferă leacul cavaleru-
lui care imploră o picătură 
de viaţă din sufletul tău. 

Lasă-te ghidată de instincte 
şi asumă-ţi-le! Şi dacă cine-
va te va judeca, tu nu-i da-
torezi explicaţii. Te va 
mângăia în nopţile grele 
gândul că ai pus în valoare 
ceea ce eşti, nu ce ţi s-a 
spus. Aici nu e vorba de 
răzvrătire. Esenţa stă în 
ascultare. Dacă nu înveţi să 
te asculţi, atunci cum vei 
ştii dacă ceea ce auzi mai 
departe e adevărat şi bun 
pentru tine? Până nu te vei 
da cu capul de sus, nu vei 
cunoaşte ce e bine şi ce e 
rău. Încetează să mai oferi 
şanse oamenilor în jurul tău 
şi oferă-ţi ţie şansa de a te  
cunoaşte. Cu bune şi cu 
rele. Cu defecte şi calităţi. 
Faptul că eşti diferită, că 
eşti în felul tău, atrage 
atenţia. Ar trebui să îţi atra-
gă atenţia ţie în principal.  
  Joacă după cum 
cânţi şi acordă-ţi timpul 
bine meritat după un timp 
în care ai condus o rebeliu-
ne împotriva ta. Fii atentă 
peste ce anume îţi constru-
ieşti regatul. La naiba cu 
detaliile, începe cu aco-
perişul dacă vrei, e lucrarea 
ta şi trebuie să se plieze pe 
filmul tău. Doar nu te mai 
închide în propria ta artă. 
Nu vezi adevărata valoare 
până nu priveşti şi imaginea 
de ansamblu. Ascultă vor-
bele astea, pentru că te cu-
nosc mai bine decât te-ar 
putea cunoaşte oricine de 
pe lumea asta. Vorbele as-
tea vin din suflet, de la mi-
ne, către mine.  

                                                                                        

Sultana Daniela (X E) 
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„Dragostea cu 

sila nu se poate, 

scopul nu scuză 

mijloacele şi ţi-e 

împăienjenită 

mintea de vorbe 

goale„ 



 

 Cine suntem noi să 
judecăm alegerile altei per-
soane? Ce ne face pe noi în 
măsură să facem acest lu-
cru? Absolut nimic! Nu ştiu 
dacă să râd sau să plâng 
pentru ce văd. Aş râde pen-
tru că observ cât de mult 
scad in ochii mei „micii 
judecători” ai adoles-
cenţilor, care uneori sunt tot 
adolescenţi, iar alteori per-
soane pe care le întâlnim de 
pe o zi pe alta. Îşi uită prin-
cipiile şi acţionează ghidaţi 
de dispreţ. Aş şi plânge 
când văd atât de multi copii 
care se lasă pradă acestor 
acţiuni. Copii care nu fac 
diferenţa între ce sunt ei şi 
cum sunt vruţi a fi. Copii 
care ar ajunge departe dacă 
ar şti unde să asculte. Criti-
ca nejustificată  nu e nimic 
mai mult decât dorinţa dis-
perată de atenţie şi puţin 
mai multă prostie. 
 Singura persoană 
pe care am criticat-o la sân-
ge am fost eu însămi. Mi-
am dovedit cât de greşit am 
procedat, însă nu la fel ca 
cei care aruncă cu vorbe 
urâte, descurajatoare şi chi-
ar jignitoare asupra unei 
persoane.  Nu am înţeles 
niciodată oamenii ăştia şi 
chiar am încercat să o fac. 
Dacă alegi să critici o per-
sonă pe baza acţiunilor sale, 

înseamnă că ai ajuns la o 
perfecţiune de neimaginat, 
înseamnă că nu ai greşit în 
viaţa ta, că tot ce scoţi pe 
gură se transformă în aur şi 
că eşti cel mai bun în ce 
faci fără ajutorul nimănui. 
Înainte de a judeca, eu pro-
pun să gândim şi să fim 
gata să ne asumăm ce spu-
nem. Din experienţa mea, 
am învăţat că „micii jude-
cători” , „întruchipările 
perfecţiunii” nu se schimbă. 
Noi trebuie să ne păstrăm 
concentrarea şi să credem 
cu tărie în ceea ce facem. 
Învăţ şi încep să dobândesc 
capacitatea de a ignora ori-
ce vorbă nejustificată venită 
la adresa mea sau a celor 
din jur. Ştiu că acţiunile 
mele nu au rănit sau nu au 
deranjat pe cineva până 
acum, lucru care mă face să 
continui, să aleg cu grijă 
persoanele care să îmi fie 
alături şi să mă bucur de 
momentele asupra cărora 
chiar trebuie sa acord 
atenţie. 
 Privind şi din altă 
perspectivă, „portretele 
perfecţiunii” au rolul lor. 
Cum ne-am da seama ce 
treabă bună facem dacă nu 
am vedea şi puţină gelozie 
manifestată prin vorbe urâ-
te? Cele mai eficiente arme 
în acest caz sunt indiferenţa 

şi evoluţia constantă.  Nu 
va înceta aruncarea vorbe-
lor în vânt pentru că „boala 
asta” nu se vindecă uşor, 
dar te va face pe tine să 
realizezi lucruri mari, fă-
când ceea ce îţi place. 
 Închizând acest 
subiect căruia nu trebuia să 
îi acord atâta atenţie, însă 
nu m-am putut abţine, te 
rog să nu ajungi la subsolul 
ipocriziei. Nu fi unul dintre 
oamenii ăia care stagnează 
în bula lor sigură din care 
pot critica cât vor fără a 
contribui la dezvoltarea lor, 
ci doar la destrămarea celor 
din jur. Poţi mai mult de 
atât, dă dovadă de autentici-
tate şi nu te încadra în vreu-
nul din criteriile lor. Ei în-
cearcă să îţi taie aripile, 
pentru că te vor prost, tu să 
asculţi doar zgomotul aripi-
lor care taie vântul rece şi 
te ridică spre realizări la fel 
de mari ca și visurile tale. 

                                                                                                
Sultana Daniela (X E) 

Nu judeca,vei ajunge la subsolul ipocriziei 
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„Singura per-
soană pe care 

am criticat-o la 
sânge am fost eu 

însămi„ 

De la iarnă la...ora de vară.  

Iarna 2017-2018 a 
fost una cam ciudată. Blân-
dă în cea mai mare parte a 
sa, cu puține zile în care a 
nins, cu aspecte primăvăra-
tice în plină lună ianuarie, s
-a dezlănțuit, însă, la sfârși-
tul lunii februarie. Cea mai 
geroasă dimineață din toată 
iarna (-18 o C) a fost cea 
de...1 martie, când Mărțișo-
rul semăna mai mult cu o zi 
de Bobotează, decât cu 
prima zi de primăvară ca-
lendaristică. Ba, mai mult 
decât atât, în ziua de 23 
martie 2018, la câteva zile 
după echinocțiul de primă-
vară, iarna a atacat pentru 

ultima oară, cu o putere 
ieșită din comun, că meteo-
rologii au și emis un cod 
portocaliu de viscol, care a 
dus, spre bucuria celor mai 
mulți dintre elevi, la închi-
derea școlilor în multe ju-
dețe din sudul României, 
inclusiv cele din tot județul 
Dâmbovița. Apropo de co-
durile meteo...Acestea sunt 
avertizări de vreme rea, 
care pot fi emise în orice 
anotimp, în funcție de in-
tensitatea fenomenelor 
prognozate. Am să redau 
aici semnificația tuturor 
acestor coduri, așa cum 
sunt ele afișate pe site-ul 

 
Administrației Naționale de 
Meteorologie. 
CODUL GALBEN: feno-
menele meteorologice 
prognozate (vânt puternic, 
ploi abundente, descărcări 
electrice, grindină, ninsori 
abundente, viscol, tempera-
turi extreme, polei, ceaţă) 
vor fi temporar periculoase 
pentru anumite activităţi, 
dar, altfel, sunt obişnuite 
pentru perioada respectivă 
sau zona specificată. 
CODUL PORTOCALIU: 
fenomenele meteorologice 
prognozate (vânt puternic, 
ploi abundente, descărcări 
electrice, grindină, ninsori 
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abundente, viscol, tempera-
turi extreme, polei, ceaţă) 
vor fi periculoase, cu un 
grad de intensitate mare. 
CODUL ROȘU: fenomene 
meteorologice prognozate 
(vânt puternic, ploi abun-
dente, descărcări electrice, 
grindină, ninsori abundente, 
viscol, temperaturi extreme, 
polei, ceaţă) vor fi pericu-
loase, cu un grad de intensi-
tate foarte mare şi cu efecte 
dezastruoase. 
 În dimineața zilei 
de 25 martie 2018, deși 
peisajul de iarnă era încă 
prezent, pe teritoriul Româ-
niei s-a trecut la... ORA DE 
VARĂ! Astfel, ora 3:00 
dimineața a devenit ora 
4:00. Deși inițial se zvonise 
că de anul acesta se va re-
nunța la ora de vară în toate 
țările din Europa, din cauza 
diverselor probleme de 
sănătate pe care le-ar crea 
anumitor persoane, Parla-
mentul European a revenit 
cu un comunicat în care 
precizează că nu a solicitat 
sau votat eliminarea orei de 
vară. În cadrul sesiunii ple-
nare de la Strasbourg, din 
perioada 5-8 februarie 
2018, Parlamentul Euro-
pean a votat o rezoluție 
referitoare la Directiva 
2000/84/CE (Directiva pri-
vind dispozițiile referitoare 
la orarul de vară). Prin re-
zoluţia adoptată atunci, 
Parlamentul European invi-
tă Comisia Europeană să 
evalueze situaţia şi, în cazul 
în care consideră că este 
necesar, să propună modifi-
carea sistemului actual 
(„invită Comisia să realize-
ze o evaluare temeinică a 
Directivei 2000/84/CE și, 
dacă este necesar, să pre-
zinte o propunere de revi-
zuire a acesteia"). La înce-

putul lunii martie, un depu-
tat român susținut și de alți 
deputați și senatori, a depus 
în Parlamentul României 
propunerea de eliminare a 
orei de vară în țara noastră, 
dar aceasta a rămas doar la 
stadiul de propunere. În 
aceste condiții, ora de vară 
a rămas (și) pe teritoriul 
României și va fi valabilă 
până la sfârșitul lunii oc-
tombrie 2018 (pe 28 octom-
brie, se va reveni la ora de 
iarnă, ora 4:00 dimineața va 
deveni ora 3:00). În Româ-
nia, ora de vară a fost intro-
dusă pentru prima dată 
în anul 1917, în tim-
pul Primului Război Mon-
dial, ca o necesitate a eco-
nomisirii energiei electrice 
folosite, deoarece rezervele 
de cărbuni erau utilizate, în 
principal, pentru activitățile 
destinate războiului. După 
război s-a renunțat la folo-
sirea orei de vară, aceasta 
fiind reintrodusă în 1932, 
din aceleași rațiuni econo-
mice, adică pentru folosirea 
cât mai mult posibil a lumi-
nii naturale din timpul zilei 
și economisirea electricită-
ții. Din anul 1943, practica 

trecerii la ora de vară a fost, 
din nou, suspendată, dar a 
reapărut începând cu anul 
1979, în perioada comunis-
mului, iar în forma actuală 
este din anul 1997. Nu știu 
alții cum sunt, dar pe mine 
nu mă afectează deloc ne-
gativ aceste schimbări de 
ore. Eu m-am învățat cu 
alternanța aceasta bianuală 
și mi-ar fi părut rău să se 
renunțe la ea. 
 

Prof. Ion Busuioc 

„Primăvara e 
modul în ca-
re natura ne 
spune: "Să 
înceapă pe-
trecerea!"” 
 Robin Willi-

ams 
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Joi, 5 aprilie 2018, 
ora 5:30 dimineața. Când 
întunericul era încă stăpân 
peste ziua care începuse, eu 
plec la drum din Ocnița, cu 
microbuzul de Târgoviște, 
având ca destinație finală... 

orașul Brăila. Demult (de 
vreo șase ani) nu mai pleca-
sem hoinar prin țară schim-
bând autobuze, microbuze și 
trenuri, mergând haihui pe 
unde îmi trecea prin cap. În 
ultimii ani, călătoriile mele în 

România și în Europa au fost 
efectuate în mod organizat, 
prin agenții de turism. Mi-era 
tare dor de o astfel de esca-
padă, așa ca pe vremuri. Zis 
și făcut! Cobor din microbu-
zul de Târgoviște...sunt în 



 

Răzvad...și aștept microbu-
zul care merge la Buzău. N-
am mai călătorit cu această 
cursă de prin anul 2013 
când, vreo trei zile la rând, 
am mers la Buzău pentru a-
mi lua date de la Centrul 
Regional de Meteorologie 
în vederea realizării lucrării 
pentru obținerea gradului 
didactic I. În cele din urmă, 
cu o întârziere de vreo 40 
de minute (!), a sosit și mi-
crobuzul de Buzău (acesta 

venea de la Pucioasa...de 
acolo plecase așa târziu), 
iar la Buzău am ajuns cam 
pe la ora 8:50. Oricum, am 
ajuns prea devreme, pentru 
că spre Brăila am plecat cu 
trenul interregio București-
Galați care, conform mer-
sului trenurilor, avea sosi-
rea în Buzău la ora 10:28 și 
plecarea la 10:30. Spre bu-
curia mea, trenul nu a avut 
niciun minut întârziere, iar 
plecarea s-a făcut la timp, 

ca la trenurile din Japonia. 
După ce am plecat din Bu-
zău, oamenii CFR-ului și-
au adus aminte că, totuși, 
nu suntem în Japonia, ci în 
România și, până la stația 
Făurei, au făurit o restricție 
de viteză de toată frumuse-
țea, de aveam impresia că 
trenul se întoarce spre Bu-
curești și nu merge spre 
Brăila. După plecarea din 
Făurei, mecanicii locomoti-
vei au dat bice cailor pute-
re, iar acum simțeam și eu 
că, de data aceasta, călăto-
resc cu un tren interregio 
(adică, rapid sau accelerat). 
La Brăila am ajuns la ora 
12:25, cu o întârziere de 30 
de minute.  

De ce am ales ora-
șul Brăila pentru plimbarea 
mea de o zi? Pentru că îmi 
place fotbalul și mă duc 
destul de des la meciurile 
Chindiei Târgoviște, iar în 
acea zi de 5 aprilie, Chindia 
avea meci la...Brăila, dar și 
pentru că nu mai fusesem 
niciodată în acest oraș și 
voiam să-l cunosc. Cum 
meciul începea abia la ora 
17:00, era timp berechet 
pentru un mic tur al orașu-
lui. Plimbarea în oraș mi-
am început-o pe Bulevardul 
General Eremia Grigorescu, 
de fapt, Bulevardul Gării. 
Prima clădire care mi-a 
atras atenția aici a fost cea a 
Teatrului de Păpuși. Da, 
Brăila are un astfel de tea-
tru, se numește „Cărăbuș” 
și are spectacole zilnic (la 
un preț de circa 10 lei) în-
cântându-i pe cei mici. Du-
pă ce am trecut pe lângă 
clădirea veche, dar și pe 
lângă clădirea nouă a Lice-
ului Tehnologic „Anghel 
Saligny”, următorul obiec-
tiv turistic de-a lungul aces-
tui bulevard a fost frumoasa 
biserică ortodoxă „Sf.  
Gheorghe”, construită pe 
la jumătatea secolului 19. 
Ajuns în capătul bulevardu-
lui, observ, de data aceasta 
pe Bulevardul Alexandru 
Ioan Cuza, clădirile Liceu-
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lui de Arte „Haricleea Dar-
clee” și Colegiului Național 
„Nicolae Bălcescu”, iar 
ceva mai încolo, pe același 
bulevard, și sediul Inspec-
toratului Școlar Județean 
Brăila. Ce să-i faci, defect 
profesional! Ajuns la inter-
secția cu strada Mihai Emi-
nescu, am intrat practic în 
Centrul Vechi al orașului. 
Fac stânga pe această stra-
dă, devenită doar pietonală, 
și până la Piața Traian, atât 
pe stânga, cât și pe dreapta, 
în fața ochilor mei se înși-
ruie o mulțime de clădiri 
vechi, care de care mai fru-
moase, printre care și cea 
unde își are sediul Filarmo-
nica „Lyra”. Din păcate, 
însă, nu toate aceste clădiri 
istorice arată așa cum ar 
trebui, multe dintre ele fiind 
într-un stadiu avansat de 
degradare, iar unele, prin 
dărâmăturile și tencuielile 
care stau să pice, reprezen-
tând chiar un pericol pentru 
trecători. Am văzut că exis-
tă, totuși, un proiect de rea-
bilitare a centrului istoric al 
Brăilei, dar acesta va mai 
dura probabil câțiva ani 
buni. Ajuns în Piața Traian, 
am mai remarcat clădirile 
(tot vechi) în care se află 
Muzeul Brăilei și Teatrul 
„Maria Filotti”, dar și 
impunătorul Hotel 
„Traian” cu ale sale 12 
etaje. În frumosul părculeț 
din Piața Traian am desco-
perit și Ceasul Public, un 
simbol al orașului, dar și 
Biserica „Sfinții Arhan-
gheli Mihail și Gavriil”. 
Tot acolo, se mai află și 
statuia împăratului Traian, 
dar și o fântână arteziană. 

Am părăsit Piața 
Traian a Brăilei, iar următo-
rul obiectiv turistic la care 
trebuia să ajung a fost Gră-
dina Publică (Grădina 
Mare), cel mai vechi parc al 
orașului. În drumul spre 
acest parc, am mai întâlnit 
clădirea Casei de Cultură a 
municipiului Brăila și cea a 

Bibliotecii Județene „Panait 
Istrati”, dar și, la fel ca la 
Târgoviște, clădirea Cole-
giului Economic „Ion Ghi-
ca”! Ajuns în Grădina Pu-
blică, am făcut un mic po-
pas, nu înainte de a admira 
Castelul de Apă al orașu-
lui (un turn înalt de 35 m, 
în prezent, dezafectat), Ce-
tatea Brăilei (de fapt, un 
rest din aceasta, sub forma 
unor mici ruine) și Casa 
memorială a scriitorului 
brăilean Panait Istrati. 

Următoarea oprire 
a fost pe malul Dunării, la 
Gara fluvială și la Căpită-
nia portului Brăila, dar  și 
pe faleza bătrânului Danu-
biu. Am admirat curgerea 
fluviului, dar și imensa 
întindere a sa, cu multele 
ambarcațiuni ancorate la 
mal. Nivelul apei era unul 
destul de mare, ajungând la 
doar câțiva cm de trotuarul 
falezei. De fapt, în tot sec-
torul românesc al Dunării, 
până la sfârșitul lunii apri-
lie, a fost emis un cod gal-
ben de ape mari și posibile 
inundații, iar în zona orașu-
lui Brăila și până la vărsa-
rea Dunării în Marea Nea-
gră, chiar cod portocaliu. 

Am lăsat în urmă 
tumultuoasa Dunăre și am 
apucat-o pe strada Danubi-
ului, de unde se vedea, un-
deva pe dreapta, frumosul 
„Grand Hotel Orient” 
Brăila. Am ajuns, apoi, pe 
strada Roșie, numită așa 
după felinarele roșii care 
anunțau, în perioada inter-
belică, faptul că pe acea 
stradă bărbații își puteau 
face de cap cu femei ușoare 
în bordelurile care existau 
atunci în oraș. În prezent, 
vechile clădiri de pe strada 
Roșie (fostele bordeluri de 
odinioară) sunt într-un pro-
ces de reparare și consoli-
dare. 

Turul orașului 
Brăila a continuat, pe Calea 
Călărașilor, spre Centrul 
Civic. Am trecut pe lângă 
Biserica „Buna Vestire”, a 
comunității grecești din 
Brăila, dar și pe lângă o 
mulțime de clădiri vechi și 
noi. Una dintre clădirile 
vechi adăpostește Faculta-
tea de Inginerie și Agrono-
mie a Universității 
„Dunărea de Jos”, iar o alta 
este numită Palatul Agricul-
turii. Una dintre clădir ile 
noi este Palatul Justiției, iar 
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„Oriunde te 
duci, du-te cu 
toată inima„  
- Confucius 



 

în alte clădiri construite mai 
recent se află sediul B.C.R 
și Casa Județeană de Pensii. 
Am mai trecut și pe lângă 
bustul domnitorului Ale-
xandru Ioan Cuza și pe 
lângă statuia eroinei din 
primul război mondial, 
Ecaterina Teodoroiu. Peste 
drum de Palatul Agricultu-
rii, în Piața Independenței, 
se află inima orașului și a 
județului Brăila, clădirea 
modernă în care se află 
Primăria, Prefectura și 
sediul Consiliului Județean. 
Nu departe de această clă-
dire, se află Colegiul Națio-
nal „Gh. Munteanu-
Murgoci”, acolo unde s-a 
defășurat, în perioada 1-7 
aprilie 2018, Olimpiada 
Națională de Geografie. De 
altfel, un banner din Piața 
Independenței, aduce la 
cunoștința publicului acest 
eveniment. Apropo de asta, 
un afiș asemănător  am 
văzut și în Gara Buzău, 
doar că acolo era vorba de 
Olimpiada Națională de 
Limba Franceză. 

Tot colindând ora-
șul, se făcuse ora 15:00. Era 
momentul pentru un alt 
popas. Așa că, după ce am 
traversat Piața Independen-

ței, am coborât treptele 
Esplanadei, îndreptându-
mă din nou spre Dunăre și 
faleza sa. Esplanada este o 
zonă care coboară în trepte 
spre Dunăre, formată din 
mai multe fântâni arteziene, 
din care se evidențiază Fân-
tâna Cinetică, una dintre 
cele mai frumoase din țară. 
Păcat că în momentul trece-
rii mele prin această zonă, 
renumita fântână nu funcți-
ona și nu am putut să mă 
bucur de fascinantul său 
spectacol acvatic. Ajuns, 
iarăși, pe malul fluviului,  
m-am oprit la o terasă, un-
de, admirând Dunărea, am 
consumat liniștit câțiva 

mici și o bere. Am evitat 
mâncărurile pescărești, ca 
să nu îi dau stomacului meu 
motive ulterioare de văică-
reală. 

La ora 15:30, am 
lăsat în urmă Dunărea și m-
am îndreptat spre Stadionul 
Municipal, că mai era o 
cale de mers până acolo...și 
doar venisem pentru meciul 
Chindiei. Ar fi fost culmea 
să-l pierd. În acest traseu, 
am mai bifat micuța biseri-
că „Sf. 40 de Mucenici”, 
lângă care se află impozan-
ta Catedrală Ortodoxă, dar 
și, la câteva sute de metri 
distanță, Sala Sporturilor 
„Danubius”. Am pătruns, 
apoi, în Parcul Monument, 
numit așa după monumen-
tul care a fost amenajat aici 
în anul 1834 și care simbo-
liza eliberarea fostei raiale 
turcești Brăila de sub ocu-
pația otomană. În prezent, 
monumentul nu mai există, 
acesta fiind demolat în tim-
pul primului război mondial 
de...armata turcă, rănită în 
orgoliul său. În acest parc 
am observat că sunt linii de 
tramvai și chiar am văzut 
un tramvai traversând par-
cul. De asemenea, în parc 
este amenajat și un Orășel 
al Copiilor. Parcul mi-a 
oferit ocazia unui ultim 
popas. Am stat, vreo 10 
minute, pe una dintre băn-
cuțele sale, că doar ajunse-
sem la timp în zona stadio-
nului. Stadionul Municipal 
din Brăila se află tot în Par-

„Nu toți cei 

care rătăcesc 

sunt pierduți„ 

– J.R.R. 

Tolkien  
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cul Monument. 
La ora 16:30 am 

intrat pe poarta stadionului, 
după ce am plătit 10 lei, iar 
de la ora 17:00 până aproa-
pe de ora 19:00 am urmărit 
meciul de fotbal Dacia Uni-
rea Brăila – Chindia Târgo-
viște, motivul principal 
pentru care am ajuns eu în 
Brăila. Din păcate, Chindia 
a luat bătaie cu 1-0, dar eu 
am câștigat la Brăila rămâ-
nând cu amintiri frumoase 
din orașul de la Dunăre. 

După meci, am 
plecat de la stadion și, după 
vreo 40 de minute, am 
ajuns la gară. Am urcat în 
personalul Galați-Buzău, 
care a plecat din Brăila la 
ora 20:38 și am ajuns în 
gara buzoiană la ora 22:30. 
Aici, însă, am stat...5 ore!!! 
Primul tren spre București a 
fost abia la ora 3:33. Am 
coborât în Gara Ploiești 
Sud la ora 5:00 și m-am 
îndreptat spre Autogara 
Giani Gold unde știam că 
este un autobuz spre Mo-
reni la ora 5:20. Cum vi-
neri, 6 aprilie 2018, fiind 
Vinerea Mare (deci, zi ne-
lucrătoare), s-a lucrat după 
program de weekend, 
cursele nu au mai plecat la 
orele normale, așa că am 

fost nevoit să aștept (iar să 
aștept!!!) până la ora 7:00. 
Norocul meu a fost acela 
că, moțăind pe una dintre 
banchetele din autogară, mă 
trezește un domn care stri-
gă: „Merge cineva la Craio-
va, Pitești sau Târgoviște?”. 
Nici nu m-am dezmeticit 
bine din moțăială că i-am și 
răspuns domnului respec-
tiv: „Da, merg eu...la Târ-
goviște”. Am urcat într-o 
mașinuță cu număr de Pra-
hova, iar cu mine au mai 
urcat în mașinuța respectivă 
o doamnă și o domnișoară 
care mergeau la Craiova. 
Nu era o cursă ilegală, ci 
era cursa Ploiești-Craiova a 

societății GSM Trans, cu 
plecare la ora 6:30. Am 
ajuns în Târgoviște la ora 
7:30, iar spre Ocnița am 
avut microbuz la ora 8:10.  

Am revenit acasă 
la ora 9:00, după aproape 
28 de ore de la plecarea în 
„marea aventură”. Bucuria 
acestei scurte călătorii a 
fost și va rămâne una ne-
prețuită. 

 
 

Text și foto:  
prof. Ion Busuioc  
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fost  și va rămâne 
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 Part 2 tasks may 
include any of the follow-
ing: a letter, a proposal, a 
report or a review. The 
different task types are in-
tended to provide frame-
works in which candidates 
can put together and devel-
op their ideas on a topic, 
with a specific purpose for 
writing and target reader in 
mind. Candidates will be 
expected to show aware-
ness of the style and tone 
required by a task, and 
must be prepared to demon-
strate appropriate use of 
two or more of the follow-
ing functions as specified in 
the task: describing, evalu-
ating, hypothesising, per-
suading, expressing opin-
ion, comparing, giving ad-
vice, justifying and judging 
priorities.  
 A REPORT may 
be written for a superior 
(e.g. a boss or college prin-
cipal) or a peer group (e.g. 
club members or col-
leagues). The content of a 
report is to some extent 
factual and draws on the 
prompt material, but there 
will be scope for candidates 
to make use of their own 
ideas and experience. Can-
didates will be asked to do 
more than describe a situa-
tion; they may be asked to 
evaluate to what extent a 
particular aim has been 
achieved, or to suggest an 
alternative course of action.  

 1.REPORT 
Helping Our Planet Sur-
vive 
 We   are   all   part   
of   a   society   that   strug-
gles   to   convince   people   
to   become environmental-
friendly, hoping to save the 
Earth before it is too late. 
The aim of this report is to 
point out the changes and 
measures adopted by our 
local community, whose 
goals are reducing the ener-
gy and natural resources 
consumption.  
Recycling 
 Although   recy-
cling is  one   of  the most   
well-known   solutions  to 

our   alarming present state, 
few people choose to apply 
it. In our town, we have 
established a common col-
lecting point, where, once a 
week, people come and 
bring all the disposable 
materials and products that 
could be reused and recy-
cled. Paper, plastic, glass 
and iron are only some of 
the materials that are no 
longer considered waste, 
but handed in so as to be 
transformed into something 
more useful. 
Stopping deforestation 
 Another measure 
accepted and put into prac-
tice by locals is a project 
whose aim is planting trees. 
Even the youngsters have 
become interested in this 
action, wanting to plant   by   
themselves   a   new   life,   
which   will   ensure   the   
increase   of   our   planet’s   
life expectancy.  
Two down, a lot more to 
do! 
 In order to per-
suade people to give up 
wasting energy, we are 
considering the possibility 
of organising an Earth hour, 
during which all supplies 
will be turned off. Wind-
mills and solar power are 

Writing - CAE 
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also two reliable alternative 
sources that are part of our 
future plans. 
 To sum up, we try 
to do everything in our 
powers in order to make 
people behave in a sensible 
way, responding to the ur-
gent needs of the Earth. We 
are aware of the conse-
quences of our reckless 
deeds and, by acting this 
way, we hope we will help 
our planet survive for many 
years from now. 
 A REVIEW may 
be about a book, magazine, 
film, play or concert; it may 
also be about a product or a 
service. A review in the 
Cambridge English: Ad-
vanced Writing paper does 
not merely ask for a general 
description of the thing 
reviewed, but requires an 
evaluation of its suitability 

for a particular purpose or 
audience. The target reader 
is specified in the task, and 
candidates should be en-
couraged to use this infor-
mation when choosing ap-
propriate ideas and lan-
guage to include in their 
response. 
  2.REVIEW 
Computer games: when 
fiction meets reality! 
 The latest trends 
as far as computer games 
are concerned have taken 
control overall the passion-
ate people’s lives. The bat-
tle began when the first part 
of the Harry Potter saga 
was made into a fantastic 
game and rapidly followed 
by the world wide premiere 
of Star Wars: The Final 
Battle. As fans have already 
started purchasing these 
innovations for themselves  

I would like to get a closer 
insight into the way these 
creations have been crafted 
and glued together. 
 When it comes to 
special effects and visual 
frenzy, both games are ex-
cellent. The character   por-
trayed   by  the   famous   
Daniel   Radcliff   has   
been,   once   again,   flaw-
lessly brought to life while 
Luke Skywalker still looks 
as handsome as usual. The 
magical worlds pointed out 
as settings by both  prod-
ucts are presented in a very 
attractive way, stimulating 
customers to lose them-
selves in the activity of 
actually enjoying the 
game’s mystery.  
 While Harry Pot-
ter holds an interest for the 
youngsters around the 
globe, Star Wars is more 
suitable for rebellious teen-
agers, searching for a way 
to get rid of their extra-dose 
of   energy.   Here,  the key 
word is adventure   as   all   
the  characters seem to en-
hance the public and con-
vince people to enter an 
unforgettable journey.  
 All in all, even 
though both Harry Potter 
and Star Wars are quite 
pricy games, they are defi-
nitely worth the investment 
because they offer  as all 
the characters seem to en-
hance the public and con-
vince people to enter an 
unforgettable journey.  
 

Prof. Daniela Cismaru 
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Le bonheur est 
quelque chose que tout le 
monde recherche dès le 
premier moment où l’on en 
devient conscient. Qu’il 
s’agisse d’un enfant ou 
d’un adulte, on associe sou-
vent le bonheur à de très 
divers objets ou situations. 

Beaucoup de fois, on se dit, 
sans vraiment y penser: “Si 
j’avais …, je serais heu-
reux”, ou “Si j’étais …, je 
serais heureux”, ou bien “Si 
je pouvais …, je serais heu-
reux.” Mais qu’est-ce qui 
fait notre bonheur? Est-ce 
qu’il y en a une recette se-

crète? Ou peut-être une 
potion magique? Est-ce le 
bonheur le même pour 
tous? Je ne peux pas en 
donner une réponse exacte, 
ce que je peux faire est en 
offrir une leçon de vie que 
j’ai reçue d’un adolescent.    

D’habitude, les 

Une leçon de vie  



 

gens désirent des choses 
extraordinaires et veulent 
que leur vie soit extraordi-
naire: la plus grande ou 
luxeuse maison, plusieurs 
voitures, une piscine, un 
emploi qui paie bien et où 
l’on ne doit pas travailler 
trop, etc. On vit dans une 
société où l’on mesure le 
bonheur d’après des critères 
matériaux, l’âme est laissée 
de côté, les sentiments sont 
presque abandonnés. Une 
personne qui a une grande 
demeure, une ou plusieurs 
voitures, et gagne bien de-
vient dans les yeux des 
autres une personne accom-
plie. On prête peu d’atten-
tion à sa situation familiale, 
aux relations qu’elle entre-
tient en société, à ce qu’elle 
pense, à ce qu’elle res-
sent… elle doit être une 
personne heureuse parce 
qu’elle a toutes ces choses-
là, n’est-ce pas?  

Dieu nous apprend 
à apprécier les véritables 
valeurs de la vie à travers 
les expériences par les-
quelles nous passons dans 
le processus d’épanouisse-
ment. Pour certains d’entre 
nous, les leçons sont plus 
facile à assimiler, pour 
d’autres, Il choisit une ma-
nière plus dure de se faire 
comprendre. 

Personnellement, 
je me suis rendue compte 
que le vrai bonheur réside 
dans les personnes et dans 
les petites choses de tous 
les jours, à côté desquelles 
on passe parfois sans les 
observer, en les prenant 
comme un bien donné en 
soi: on l’a déjà, il ne faut 
pas lutter pour l’acquérir. 
On ne pourrait pas se trom-
per de plus. Juste au mo-
ment où l’une des choses 
auxquelles nous nous 
sommes habitués disparaît, 
on devient conscient de son 
importance parce qu’elle 
nous manque soudaine-
ment. 

C’est il y a 
quelques années que j’ai 
reçu une leçon importante 

de vie d’un de mes élèves. 
Il était revenu à l’école 
après une longue absence, 
période dans laquelle il 
avait été très malade. Je 
veux souligner le fait qu’il 
s’agit d’un garçon qui était 
un bon élève, mais qui sa-
vait s’amuser comme tout 
autre adolescent de son âge. 
Pour amorcer un peu la 
réunion et pour lui faciliter 
la communication, j’ai pen-
sé à discuter un peu avec 
lui avant qu’il reprenne ses 
leçons. Alors je lui ai de-
mandé comment il avait 
vécu cette longue période-
là loin de sa famille, loin de 
ses amis, loin de son pays. 
Il a commencé par me don-
ner quelques détails un peu 
plus “techniques”: nom de 
l’hôpital, la période passée 
là, les différences observées 
directement entre les deux 
systèmes médicaux, la con-
duite des médecins et des 
assistantes, etc, et puis je 
lui ai demandé comment 
cette expérience l’avait 
transformé et ce qui lui 
avait manqué le plus.  

C’est ici le mo-
ment de remarquer le fait 
qu’on pouvait deviner faci-
lement son besoin de parler, 
de raconter, d’élibérer son 
âme en partageant son ex-
périence et ses sentiments. 
Après un moment de 
“respiro”, il a déclaré que la 
famille lui avait manqué le 
plus: les conseils de son 
père, les grondements de sa 
mère, les querelles avec son 
petit frère. Il a ajouté aussi 
que son plus grand désir 

était de retourner à l’école, 
de faire ses leçons, d’avoir 
des devoirs, d’être interrogé 
par les profs. Il voulait pour 
lui une vie normale, il rê-
vait à la banalité de chaque 
jour vécu dans la tranquilli-
té de sa petite ville natale…   

Je me rappelle 
encore le sentiment que j’ai 
eu en entendant sa réponse: 
j’ai voulu pleurer à l’ins-
tant, j’en étais complète-
ment émue: il était déjà 
devenu adulte, malgré le 
fait qu’il venait d’avoir dix-
huit ans. C’est dans ces 
moments critiques de notre 
existence qu’on se rend 
finalement compte des 
choses qu’il faut apprécier 
dans la vie: la famille, la 
santé, les sentiments. 

Il est parti conti-
nuer ses études dans une 
grande ville, mais je suis 
sûre d’une chose: quoi qu’il 
choisisse de faire dans la 
vie et où qu’il aille plus 
tard, il saura toujours ce qui 
compte le plus: les gens 
qu’on aime et qui nous ai-
ment, la santé, croire en 
Lui. 

Prof. Diaconu 
Constanța 

Une leçon de vie  
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„Je me rappelle encore 
le sentiment que j’ai eu 

en entendant sa ré-
ponse: j’ai voulu pleu-

rer à l’instant, j’en 
étais complètement 

émue: il était déjà de-
venu adulte, malgré le 
fait qu’il venait d’avoir 

dix-huit ans.” 
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CREMATORIUL ARTISTULUI (sau A FI ARTĂ ÎNAINTE DE A FI ARTIST ) 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀           一 sunt un scriitor excelent 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀        ⠀(în iad, toată lumea mă citeşte) 
 

⠀⠀ ⠀⠀⠀Îți întrebi telefonul dacă deprivarea de somn te poate deprima, dacă anxietatea e înrăutățită de cafea, dacă 
intoxicarea cu monoxid de carbon e dureroasă, dacă te poți opri din plâns, dacă, dacă, dacă; (nu). Iar răspunsul e 
mereu acelaşi: distrage atenția sinelui. Şi sfârşeşti făcând asta cu propriile mâini: îți arunci unghiile spre picioare şi 
coapse şi brațe şi-ți spui,    nu-mi amintesc întrebarea; îți scrii în carne numele, iar când te afli la albia râului, ob-
servi că numele tău sângerează. 
 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀nu, nu, nu; 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀nu ți-e numele lăcrimând, ci existența sângerând. 
 

⠀⠀ ⠀⠀⠀Îmi scriu pe pleoape cine sunt 

⠀⠀ ⠀⠀⠀(Mi-e teamă c-am să uit) 
 

⠀⠀ ⠀⠀⠀Îmi tai din carne visele 

⠀⠀ ⠀⠀⠀(Să n-am să-mi amintesc) 
 

⠀⠀ ⠀⠀⠀Printre plămâni îmi înfloresc memoriile; 

⠀⠀ ⠀⠀⠀(Dar dacă-ți culeg petalele, 

⠀⠀ ⠀⠀⠀ Au să-mi mai rămână organele?) 
 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀(hrăneşte-mă cu moarte în fața sinelui şi-neacă-mi amintirea ― suntem 
cadavre tinere) 

Izabela Marin (IX C) 

CASCADĂ DE CULORI MORTUARE. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀te-neci în strălucire, 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ visuri şi oroare. 
 

arunci cu moarte doar atunci 
când monstrul e absența a ceva, 
 

niciodată când ai putea nimeri pe cineva. 
 

arunci cu noroi în râul în care bărbații îşi aruncă durerile 
şi cu doliu în mâinile ce le țin memoriile; 
iar 
bărbații îşi aruncă soțiile în râu, 
dar rămân cu râul. 
 

bărbații îşi aruncă toată tristețea dar rămân cu mâini-
le. 
 

一 omul se-neacă-n jale precum astronauții 

⠀  în stelele 

⠀  prinse de podeaua oceanului; 

Izabela  Marin (IX C) 



 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀‹ vara în care yoongi uită a 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀respira e una uscată, iar hoseok 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀  ⠀e în stânga sa › 
 

⠀⠀ ⠀⠀⠀Există două tipuri de vară: cea uscată, albă, în care culorile caselor nu pălesc ci 
devin mai accentuate, de parcă lumina le-ar înlocui cu vârfurile unei palete născute la mar-
ginea florilor iubirii înlocuite de ură scufundată în dezgust. Noaptea e înăbuşitoare, iar pra-
ful se ridică şi cumva e mai vizibil în întuneric decât în lumină. E mult prea cald pentru 
orice, aşadar oamenii renunță la haine. Nimeni nu mai doarme sub aşternuturi, ci deasupra 
lor, în speranța de a alunga valul de aer cald. Căldura alungă însă chiar şi somnul, deci a 
încerca a adormi e probabil mai corect. Apoi, târziu, în mijlocul unui moment aleatoriu pe 
care nimeni nu îl poate identifica cu certitudine, chiar înainte ca soarele să se sfărâme dea-
supra zorilor, în mijlocul norilor, se sfărâmă şi valul de căldură, iar pielea începe a țipa 
temătoare de îngheț, de moartea iminentă. Când te trezeşti, aerul cald şi cel rece fac dragos-
te în fața şi spatele tău, deasupra ta şi chiar sub tine, în timp ce te întrebi când te-ai scufun-
dat într-un somn atât de adânc. 

⠀⠀ ⠀⠀⠀Apoi, cel de-al doilea tip este şi cel mai groaznic: vara nu e uscată, ci doar umedă. 
Şi nu doar din cauza vremii, ci şi datorită evenimentelor ce-ți umezesc ochii. E o vară întu-
necată, iar ploaia şterge culorile caselor. Aerul e uscat dar pielea încă poate simți umidita-
tea. Afară e cald, dar încă se doarme sub aşternuturi; atmosfera e grea, densă, întunecată. În 
loc de praf se ridică noroiul, pentru că prin oraş maşinile circulă cu viteză iar sezonul e 
mult prea ploios pentru ca pământul să rămână pământ. 
 

⠀⠀ ⠀⠀⠀Tu încă îți decizi ADN-ul cu propriul sine când imaginea verii dispare, căci orice 
răspuns duce la alte zece întrebări, iar tu eşti răspunsul pe care nimeni nu l-a cerut. 

Izabela Marin (IX C) 
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CULORILE POEMELOR TALE. 

⠀⠀ ⠀⠀⠀sunt un păcătos iubitor de dumnezeu, dar dumnezeu nu mă iubeşte înapoi. şi n-am 
orbit, e doar o pană de curent. aşa că atunci când te privesc, să-mi spui de n-apuc a deschi-
de ochii, căci vântul foşneşte printre existența noastră mult prea încet, iar oamenii ne pri-
vesc încă chiorâş, căci atunci când vara se-ndreaptă către toamnă iar frunzele crapă pe 
crengi sfâşiind boala, eu încă plimb o pisică moartă printre picioarele tuturor ai căror paşi 
se-mpletesc cu ai mei. 

⠀⠀ ⠀⠀⠀(în intervalul de printre secundele copilăriei am întrebat lumea dacă pot primi un 
câine. nu mi s-a răspuns, iar când adolescența a bătut la uşă n-am putut observa decât o 

pisică moartă; am aranjat-o, numit-o şi scos-o la plimbare 一 n-am putut-o-nvia.) 

 

⠀⠀ ⠀⠀⠀sunt o năpastă. 
 

⠀⠀ ⠀⠀⠀sunt o năpastă căci la marginea urmării lui Iisus e el, alpha şi omega, început şi 

sfârşit, iar eu nu-i reconstruiesc paşii, ci-i-nec în încercările lumii de a renaşte. sunt o nă-
pastă căci dimineața naşterii mele e una opacă, iar țipetele-mi sunt lipsite de culoare şi 
existență. 

Izabela Marin (IX C) 
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Primăvară, unde ești? 
(scrisă pe 23 martie 2018, într-o zi cu ninsoare, temperaturi scăzute și alte aspecte de...iarnă) 

Afară ninge ca-n povești! 
Primăvară, unde ești? 
Oare, te-ai îmbolnăvit 
Și iarna te-a-nlocuit? 
Oare, cumva, ne-ai trădat? 
Pe mâna iernii ne-ai dat? 
Păsări ce-au venit curând, 
Te așteaptă tremurând. 
Pomii vor să-
nmugurească, 
Florile să înflorească... 
Iarba verde vrea să creas-
că 
Nu zăpada s-o-nvelească. 
Primăvară, fă-ți curaj, 
Nu ne lăsa iernii gaj. 
Eu te-aștept să vii în țară, 
La braț cu ora de...vară! 
 

Prof.  Ion Busuioc 

When I talk, 
   Your ears bleed. 
When I touch, 
   My fingers scratch. 
When you see me, 
   Your eyes itch. 
When you kiss me,  
   My tongue tastes sour. 
And when you feel me, 
   There’s nothing left at all. 

Prof. Diaconu Constanta 

Nothing at all  
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„În viață, 
frumusețea 
dispare. În 
artă, nu.” 

Leonardo da 
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”Menirea firească a 
școlii nu e să dea 

învățătură, ci să deștepte 
cultivând destoinicirile 
intelectuale în inima 

copilului, trebuința de a 
învata toată                 

viața”   
 Ioan Slavici 


