
 

 
  

 
 

Din cuprins... 

✓ Ești din CNGA dacă.... 

✓ Viața de boboc din pandemie 

✓ Miturile iubirii 

✓ Scopul în viață 

✓ Previziune și înțelepciune 

✓ Atitudinea elevilor faţă de şcoală şi faţă de educaţie  

✓ Zbor 

✓ Să ne verificăm cunoștințele de limba română  

✓ Pe iarbă 

✓ Pastila de limbă 

✓ Bunica 
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Doar noi 
     Prof. Oana Zugravu      

Artistul rus vede frumusețea în imperfecțiune. Drept dovadă este Catedrala Sfântul Vasile din Moscova. 

Nichita Stănescu ironizează creatorul sau receptorul de artă care caută numai formele perfecte: „- Ce cub 

perfect ar fi fost acesta / de n-ar fi avut un colț sfărâmat!”. 

Noi – în fața oglinzii. Figura noastră este o reflexie caleidoscopică care încearcă să se ordoneze simetric, 

însă, inevitabil, se derulează disparat. Și, de aici, câtă dezamăgire! Id-ul nostru – hărțuit de instincte – suferă, 

încorsetat fiind de un supra-eu care poartă nu numai valorile etice, ci, mai ales, prejudecățile societății. De ce 

ar trebui să fim perfecți și nu cu „un colț sfărâmat”? De ce atâta goană după recunoaștere individuală și ca nație? 

Și de ce acel stigmat pe care, pe lângă faptul că ni-l asumăm, îl amplificăm noi înșine? Da – stigmatul de 

„cultură mică”, de nație fără conducători mari sau, din contră, cu mari conducători, dar privată de un context 

istoric favorabil dezvoltării firești, organice. Și acum, pe când scriu, nu fac altceva decât să continui această 

autoflagelare națională. Este adevărat:sunt valabile ambele perspective. Însă, dincolo de ele și de cosmopolitism 

(pentru că alții ne sunt net superiori, nu-i așa?!) sau de protocronism (de multe ori, de-a dreptul ilar), suntem 

doar noi... Cred că, dacă ne-am întoarce la noi (dinamizând puțin... mai mult ciobănașul mioritic), am reuși. 

În fața oglinzii, eul este acum liniștit. Și-a depășit angoasele, tocmai pentru că a realizat că este imperfect, 

dar perfectibil, departe de prejudecăți, dar nu și de valori. Caleidoscopul a devenit o imagine clară și 

convingătoare. 

DESPRE NOI, PROFESORI ȘI ELEVI  AI C. N. „GH. 

ASACHI” PIATRA NEAMȚ 
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Articol colectiv, gândit și scris cu sinceritate de bobocii de la 9A, 

    Prof. coordonator, Daniela Baciu 
      

  Era seara de Revelion. Toți așteptam începerea noului an, 2020, crezând că va fi mult mai bun și mai frumos, 

scăpând astfel de anul 2019. (Emilian Chifu) 
 Anul 2020 ne-a făcut să realizăm că trebuie să apreciem libertatea, efortul depus de medici și de profesori, 

sănătatea pe care o avem, să ne bucurăm de timpul petrecut cu cei dragi, deoarece oricând se poate schimba totul. 

(Iulia Gherasim)   

 Dacă ar fi să-i dau un nume anului 2020 l-aş boteza CALAMITATE. Cred că i se potriveşte cel mai bine. Chiar 

dacă această Calamitate mi-a luat multe drepturi (dreptul de a avea un banchet de clasa a VIII-a sau un bal al 

bobocilor), iert această Calamitate si sunt convinsă că următorii ani au pregătit ceva mai spectaculos pentru noi 

toţi. (Diana- Melissa Buriană) 

 Fiind sportivă de performanţă, timpul meu era limitat…Nu prea existau 

la mine acele ore bune de stat cu prietenii, în afara celor de antrenamente. 

În 2020, odată cu pandemia, am avut și o accidentare gravă, fiind nevoită 

să renunţ la sport mult timp, dar acum, scriind acest articol, realizez că, 

oarecum, toate acestea au fost în favoarea mea. (Denisa Negură) 

 Carantina impusă ne-a oferit ocazia de a petrece mai mult timp cu familia 

şi de a ne face să ne gândim mai mult la binele celorlalţi. Restricțiile ne-

au arătat cât de multe avantaje aveam înainte și că pur şi simplu le 

consideram o obişnuinţă. (Bianca Chelariu) 

 2020 a adus cu el multe evenimente nefericite care au avut rolul de a face 

oamenii să realizeze că azi pot fi sănătoşi, cu un acoperiş deasupra capului, înconjuraţi de cei dragi, iar mâine, 

toate acestea se pot transforma într-o amintire. (Casiana Andrei) 

 Frica te face mai curajos, durerea te face mai puternic, iar dezamăgirile te fac 

mai înţelept! CE NU TE OMOARĂ, TE FACE MAI PUTERNIC! Da, după mine 

acest citat descrie cel mai bine anul 2020. (Ștefi Mihalache) 

 Omenirea avea nevoie de această palmă, avea nevoie să-şi amintească faptul că 

nu există doar ,,BINE”. Câteodată, răul e necesar pentru ca binele să poată triumfa 

şi pentru a ne aminti că pacea vine, de fapt, din interior. (Ștefi Mihalache)   

 VIAŢA ESTE IMPREVIZIBILĂ, AŞA CĂ TRĂIEŞTE FIECARE CLIPĂ 

AŞA CUM VINE, AVÂND SPERANŢĂ ŞI OFERIND IUBIRE! (Beatrice Ciurcu) 

 Anul 2020 a fost un an care sigur va rămâne în amintirea noastră ca fiind cel mai 

rău an. Însă, eu consider că evenimentele care au avut loc, au fost o "palmă"  pentru 

noi toți, cu scopul de a ne trezi la realitate și de a vedea cât de mult distrugem cu 

orgoliul și acțiunile noastre tot ceea ce ne înconjoară, puțin câte puțin. (Casiana 

Andrei) 

 Eu fac parte din generaţia de boboci care au început liceul în mediul online…nu 

mă plâng dar, din păcate, am pierdut şi voi pierde prea mult timp petrecut alături 

de noii mei colegi și de noua mea dirigintă, din cauza pandemiei COVID-19. Ieșirile în parc, la cinema, la un suc, 

petrecerile, excursiile cu clasa… alergatul pe holuri… chiulitul… toate sunt trăiri pe care nu doresc să le ratez. 

Sunt însă optimist. Liceul este departe de a se fi încheiat și sper ca până atunci să apuc să le fac pe toate. (David 

Tomșa) 

 ,,Toți suntem nemuritori. Dar trebuie să murim întâi.” - Mircea Eliade (Teo Popa) 

DESPRE NOI, PROFESORI ȘI ELEVI AI C. N. 

„GH. ASACHI” PIATRA NEAMȚ 

Asmarandei Ioana Denisa, clasa a X-a E  

Mironescu Ștefana, clasa a X-a A  
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  În acest an, am învățat că trebuie să îmi prețuiesc prietenii, familia și să am mai 

multă grijă de mine și de sănătatea mea. (Bianca Chelariu) 

 Odată cu venirea virusului, am avut parte de o schimbare majoră în viețile 

noastre, cei in vârstă fiind cei mai afectați, dar am simțit  și îngrijorarea părinților 

de a-și proteja copiii de pericol. Grija și dezamăgirea ne-au cuprins pe toți...( 

Bianca Chelariu) 

 Eu cred că cea mai mare învățătură pe care o putem „extrage” din 2020 ar fi: 

„VIAȚA ESTE IMPREVIZIBILĂ, AȘA CĂ TRĂIEȘTE FIECARE CLIPĂ AȘA 

CUM VINE, AVÂND SPERANȚĂ ȘI OFERIND IUBIRE"...#2021 LOVE US 

(Beatrice Ciurcu)  

 În final, vreau doar să vă mai spun că, oricât de grele ar fi timpurile, trebuie să 

profităm la maximum de aceste clipe. Oricât de dureroasă și grea ar fi situația, 

mereu trebuie să invățăm să vedem partea plină a paharului. (Alexia Coțofan) 

 Am continuat să lupt pentru visurile mele, care s-au împlinit, dar cu multă 

sârguință și muncă. (Rebeca Amariei) 

 Ia cu tine doar lecțiile și lasă supărările, tristețile și dezamăgirile în anul care 

tocmai a trecut! În 2021 bucură-te de momentele alături de cei dragi, de lucrurile simple și fii bun; bunătatea ne 

va salva! (Rebeca Amariei) 

  A fost un an care m-a schimbat atât fizic cât și moral și am realizat ce îmi 

place cu adevarat să fac: tenis și outfit-uri cu haine vechi. (Iris Gineralu) 

 Anul 2020 ne-a învățat că timpul este scurt, că viața atârnă de un fir de ață, iar 

toate relațiile de prietenie se pot termina în două secunde! Ia cu tine doar 

lecțiile și lasă supărările, tristețile și dezamăgirile în anul ce  tocmai a trecut. 

În 2021, bucură-te de momentele alături de cei dragi, de lucrurile simple și fii 

bun!  

 Eu aștept cu nerăbdare să văd ce mi-a pregătit viața, dar până atunci mă bucur 

de tot ce am realizat și primit în acest an: primul meu examen, intrarea la un 

liceu de prestigiu și, cel mai important, dobândirea unei familii noi, pe nume 

„ IX A” (Alice Rotariu)) 

 Nu se putea și fără un virus ucigaș, nu? Covid 19 sau coronavirusul a făcut ravagii în toată lumea, luând viața 

multor oameni nevinovați. ( Raluca Archip) 

 Spitalele au devenit un refugiu pentru oamenii loviți de nemilosul virus, medicii fiind supereroii care căutau 

soluții salvatoare! O nouă zi, mii de suflete care au pierdut lupta cu viața! Greu, credeam că este imposibil, până 

când împreună, oameni de culori, religii sau naționalități diferite au devenit parteneri de luptă! Am pierdut oameni 

dragi în anul ce a trecut, dar am câștigat lecții importante, să nu ne pierdem speranța! (Teo Apopei) 

 

 Acest an, pentru noi toți, 

A fost foarte diferit. 

A avut și părți mai rele, 

Dar și bune, negreșit. 

Ne-a învățat să iubim,   

Orice clipă s-o trăim, 

Să ne ajutăm mereu, 

Și la bine și la greu. 

Ne-a mai învățat ceva, 

Să ne prețuim viața, 

Și, oricât de greu ar fi, 

Noi să biruim om ști. 

Și-n final , aș vrea să spun, 

Că acest an, puțin dur, 

Ne-a-nvățat și să luptăm, 

Tot ce vrem, să realizăm. (Mara Moisă) 

 

 
                         Gavril Markus Daniel, clasa a X-a A

Balan Diana, clasa a IX-a B  

Bârsan Flavius Cristian, clasa a X-a A  
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Gânduri de boboc în 

pandemie 
Un boboc de la IX-B, 

    Alexandru Cristian Roman 
 

n urmă cu câteva luni, am pășit cu pași 

emoționați și timizi în liceu, dar.. doar 

pentru câteva zile. Acolo era pentru mine 

o lume nouă. Cu siguranță am trăit multe 

de-a lungul acestor luni de „licean boboc” în pandemie.  

Cred că a venit timpul să fim sinceri și să 

recunoaștem cu adevărat ce simțim. Și eu ce simt?    

Să o luăm cu începutul. A fost admiterea la liceu - 

pentru care am muncit (și nu exagerez), cel mai mult, 

până în acest moment. Nu, nu am venit din întâmplare 

la acest liceu. A fost o dorință arzătoare, având ca model 

experiența surorii mele, absolventă a profilului 

pedagogic. 

„Coronavirus sau Covid-19”, 

„pandemie”, „stare de urgență”, 

„izolare”, cam acestea au fost  cele 

mai folosite cuvinte în ultima 

perioadă. Acest virus misterios ne-

a obligat să stăm în casă. Mi-a 

răpit ieșirile cu prietenii și 

oportunitatea de a-mi cunoaște 

noii colegi și pe domnii profesori. 

Am fost obligați să facem orele on-

line și să ne adaptăm situației. Am 

creat grupuri cu colegii și cu 

profesorii pentru a putea 

comunica. Deși am stat acasă, 

școala a decurs normal, cu teme, 

teste și proiecte. Așteptam să 

primesc zilnic teme și instrucțiuni 

despre modul de realizare a lor. În momentul în care 

terminam tema, aveam emoții la încărcarea acesteia pe 

platformă. Apoi satisfacția era mare când primeam nota 

și laudele din partea cadrelor didactice. Am și greșit, 

dar... cine nu greșește. Important este că am trecut cu 

bine peste toate provocările. 

Aș vrea să mulțumesc doamnelor și domnilor 

profesori care ne-au fost alături, care au reușit să ne 

ambiționeze și să scoată mereu ce este mai bun din noi; 

cu alte cuvinte, învingătorii se nasc din învingători. 

Suntem recunoscători și le mulțumim pentru strădania 

de care au dat dovadă. 

De asemenea, nu trebuie uitat sprijinul 

necondiționat al familiei, fără de care nu m-aș fi 

descurcat. Ce m-aș fi făcut fără sprijinul părinților sau 

fără încurajările pline de dragoste ale bunicilor? De câte 

ori s-a întâmplat să spun „Eu renunț!”, dar nu am făcut-

o, pentru că familia nu m-a lăsat niciodată.  Acest lucru 

m-a emoționat și mi-am promis că voi lupta să-i fac 

mândri de realizările mele. 

Deznădejdea, frica de viitor sunt doar câteva dintre 

sentimentele care ne-au cuprins pe mulți dintre noi. 

Stând destul de mult în izolare, a fost greu, dar am avut 

ocazia să petrec foarte mult timp cu mine însumi, cu 

familia, am urmărit multe seriale, am citit și am realizat 

beneficiile pe care o viață simplă ți le poate dărui. 

Mi-ar plăcea să le povestesc copiilor mei cum am 

rezistat unei pandemii, cum am stat în 

casă trei luni, scoțând capul pe 

fereastră pentru o „gură de aer”, că 

făceam rezerve de mâncare, că 

magazinele aveau rafturile goale, că 

simțeam că nu mai știu să comunic și 

că-mi era frică să deschid televizorul, 

pentru că pe toate posturile erau știri 

despre coronavirus. 

Nu mi-am imaginat niciodată că o 

să ajung în punctul în care să mă 

gândesc cât de bine ar fi să mă întorc la 

școală. Suntem boboci, încă nu am 

reușit să ne cunoaștem, să 

interacționăm suficient pentru a lega  

prietenii, dar sper că vom putea crea 

amintiri frumoase, până la sfârșitul 

clasei a XII-a. 

Indiferent de ce ne va oferi viața, trebuie să privim 

cu speranță spre viitor, să avem încredere că totul va fi 

bine, să nu renunțăm să visăm, să ne urmăm inima și 

sigur nu vom da greș. 

Chiar dacă acest virus ne-a despărțit fizic, sufletește 

suntem la fel de apropiați. Am reținut încă un lucru: în 

viață trebuie să prețuiești fiecare moment, pentru că nu 

știi când se poate sfârși tot și trebuie să sperăm pentru 

că, nu-i așa,  „Speranța moare ultima”.

Î 

Mihăilă Sara, clasa a IX-a A 
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      Prof. Geanina Timofte   
 

De la vârste fragede și până târziu, la lăsatul de seară al acestei vieți, fiecare om are un vis. Un vis care se 

traduce în obiective clare sau care rămâne doar o iluzie, o fata morgana a deșertului. 

Dar ce se întâmplă pe parcursul vieții, în drumul nostru spre propriul vis? Ce face diferența între cei rătăciți pe 

cărările labirintului și cei care și-au atins obiectivele, oricât de îndrăznețe? 

Pentru unii, atingerea obiectivului e o luptă cu morile de vânt. Când te apropii de vis totul 

se dărâmă, ca un castel de nisip spulberat de valuri. O iei de la capăt iar și iar, până când… 

obosești. Și cazi istovit, în deznădejde. 

 Pentru alții, drumul spre un vis este ușor, dar se întâmplă ca visul o dată atins, să nu 

aducă fericirea mult visată. Ceea ce ai crezut că te face fericit, nu-și ține promisiunea și nu-ți 
oferă ceea ce ai sperat. Oare nu e asta fericirea? 

Visezi să ai o carieră de succes, crezând că asta te va face fericit. Sau să găsești acea fată, 

acel băiat care-ți va fi alături pentru totdeauna. Dar dacă nu e asta? Dacă te-ai îndreptat spre 

o iluzie și ai ratat drumul corect? Din fericire, avem cu toții un GPS interior care are 

capacitatea de a reconfigura drumul, ori de câte ori rătăcim pe drumuri închise. Nimic nu-ți 
va sta în cale atâta timp cât ai ales destinația corectă: FERICIREA. 

Pentru a afla spre ce vrei să te îndrepți, e necesar să afli ce se ascunde dincolo de 

mult prea abstractul termen de fericire. Atenție să nu cazi în capcana de a confunda 

scopul cu mijloacele! Aici este cea mai frecventă eroare a noastră. 

Evitarea capcanei sau ieșirea din ea se face prin întrebarea corectă:  

Ce vreau să obțin, de la viață? 

Bani, succes, recunoaștere profesională, o casă, un partener de viață… Oricare ar fi obiectivul tău, în spatele lui 

se află, întotdeauna, altceva, mult mai valoros. 

Dacă răspunsul tău este – bani – atunci mai pune-ți o întrebare: dacă ai bani, ce dorești să obții, cu ajutorul 

banilor? Răspunsul ar putea fi: un partener de viață. Ce dorești să obții, având un partener de viață? Poate siguranță, 

validare. Ce vrei să obții, având validare? Răspunsul tău ar putea să te ducă în copilărie, când aveai nevoie să 

demonstrezi ceva pentru a fi văzut, pentru a fi recunoscut, iubit. 

Ceea ce vreau să obțin este (obiectivul) ...................... 

Dacă am obținut …………………., ce altceva, mult mai valoros, voi obține prin intermediul acestuia? 

Ce vreau să obțin, având aceasta? 

Recunoașterea, respectul, validarea celorlalți, siguranță, impactul asupra celor din jur, nevoia de  a comunica și 
a te comunica.  Acestea sunt nevoi umane importante pentru sănătatea noastră psihologică. Uneori e de ajuns, însă 

chiar și în spatele lor se poate afla ceva mai important. De aceea mai pune-ți întrebarea, o dată: 

Ce vreau să obțin, având …? 

Vei ajunge la ceea este esențial pentru orice om: iubire, sentimentul de apartenență, pacea interioară, starea de 

comuniune, starea de a fi prezent, starea de fericire. Acestea sunt mai degrabă stări spirituale a căror nevoie o simțim 

când depășim celelalte nevoi de bază. 

Răspunde la aceste întrebări, înainte de a pleca în călătoria către visul tău, pentru că e important să știi exact 

care este destinația ta. Este posibil să descoperi că scopul tău cel mai important ar putea fi atins prin intermediul altor 

obiective, pe alte drumuri, pe care nici nu le-ai văzut până acum. 

 
 

 

 

 

 
 

        

Cojocariu Ana Maria, clasa a IX-a D 

Bran Elena Rafaela, clasa a X-a A  
Brustureanu Oana, clasa a XII-a B 

Brustureanu Oana, clasa a XII-a B 
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    prof. Claudia Bizu 
 

Perfecționarea fiecărui cadru didactic în acest 

context pandemic este esențială pentru o bună 

relaționare cu elevii și cu familiile acestora. Am 

avut sansa să particip în perioada 03-07 august 2020 

la un Proiect Erasmus+, cu tema  „Consiliere părinți/ 

Comunicare nonviolentă”  

(„Parents and Teachers”), desfășurat în Sevilia, 
Spania. Am realizat, cât am urmat acest curs, cât e 

de important pentru noi, cadrele didactice, să ne 

conștientizăm mai întâi nivelul de energie (prin 

exerciții de masaj corporal pentru antrenarea 

corpului și a minții), să ne observăm și să ne 

clarificăm sentimentele și nevoile, pentru a putea 

empatiza ulterior cu elevii și cu părinții lor.   O 

comunicare nonviolentă presupune parcurgerea 

celor patru pași: Clarifică (Când observ acest lucru 

simt că…) / Observă (Tu simți…) Identifică nevoile 

(Ce nevoi am…) /Cere (Ți-ar plăcea să…?). 

Marshall Rosenberg, psihologul care a pus 

bazele comunicării nonviolente, a ales girafa și 

șacalul pentru a simboliza două comportamente 

diferite pe care o persoană le poate avea într-o 

anumită situație.  

În 

momentul în care a pus bazele acestei metode a 

comunicării nonviolente, Marshall Rosenberg s-a 

gândit la girafă ca simbol reprezentativ al acestui 

mod de a comunica. De aceea, comunicarea 

nonviolentă mai este prezentată și sub denumirea 

de “limbajul girafei”. Se pare că dintre toate 

animalele terestre, girafa are cea mai mare inimă în 

raport cu dimensiunile corpului. Așadar, Marshall 

Rosenberg a vrut să redea faptul că girafa este un 

animal cu o inimă foarte mare, iar comunicarea 

nonviolentă încurajează un tip de comunicare mai 

profundă, de la inimă la inimă, care să dezvăluie 
mai multe lucruri despre noi. De asemenea, girafa 

are un gât foarte lung, datorită căruia are și o 

perspectivă mult mai largă asupra lucrurilor și 

reacționează calm în situații de criză. 
 

 
Nouă, oamenilor, ni se întamplă adesea ca 

atunci când avem o problemă să permitem minții să 

preia conducerea asupra situației și să ne pierdem 

astfel în noianul de gânduri, judecăți și interpretări. 

Ori girafa este un animal calm, detașat, ea își 

permite să privească în tihnă lucrurile exact asa cum 

sunt, poate face o observație pertinentă. Cu alte 

cuvinte, girafa reprezintă, în fiecare dintre noi, acele 

momente în care avem capacitatea de a face o pauză 

între stimulul pe care îl primim și reacția noastră. 

Girafa reprezintă acele momente în care suntem în 

contact cu ceea ce simțim și cu ceea ce avem nevoie. 

Comunicarea nonviolentă se bazează foarte 

mult pe conștientizarea și exprimarea sentimentelor 
pe care le avem. Din punctul de vedere al acestei 

comunicări, avem nevoie de multă muncă, pentru 

că deținem un limbaj al sentimentelor foarte 

sărăcăcios, n-am fost educați să descoperim ceea ce 

simțim. Din contră, am fost încurajați de mici să 

ignorăm acest univers minunat al sentimentelor, să 

ne ascundem sentimentele și să ne concentrăm pe 

ce avem de făcut și de învățat. De aceea e important 

să ne învățăm copiii să vorbească despre 

sentimentele lor, pentru a găsi soluții la problemele 

pe care le întâmpină. 

Un al doilea simbol în comunicarea 

nonviolentă este șacalul. Multe persoane se gândesc 

că e vorba de o ființă rea, malefică, periculoasă, însă 

pentru comunicarea nonviolentă șacalul reprezintă 
acele momente în care nu suntem în contact cu ceea 

ce simțim și cu ceea ce avem nevoie, momente în 

care reacționăm în virtutea inerției, în care ne lăsăm 

mintea să fie invadată de judecăți, de etichetări, de 

interpretări și exprimăm toate acestea celor cu care 

intrăm în contact. Astfel, dialogul nostru interior 

este adesea “șacalic”, plin de reproșuri față de noi 

înșine, inclusiv în ceea ce privește comportamentul 

nostru ca părinți sau ca profesori.  

Atrag atenția că în comunicarea nonviolentă 

nu omul este considerat șacal, ci comportamentul 

prin care trezim în noi sau în ceilalți sentimente de 
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frică, vinovăție, rușine este considerat șacalic. Un 

alt lucru pe care trebuie să îl conștientizăm e că 

șacalul nu este decât o girafă cu probleme de 

comunicare. Așadar, este foarte ușor ca, prin 

conștientizare, dându-i șacalului o lectie de 

comunicare nonviolentă, să-l putem transforma, 

îmblânzi și face din el o superbă girafă. 

 Pentru a ajunge la acest rezultat, trebuie să 

tratam șacalul din noi cu respect, înțelegere și 
acceptare. Asta înseamnă să acceptăm că există 

momente în care nu suntem atât de buni și minunați 
pe cât ne-am dori, că suntem oameni, facem greșeli, 

inclusiv față de copiii noștri (iar apoi avem 

remușcări îngrozitoare).  

Ne este însă foarte teamă să recunoaștem 

aceste aspecte față de copii, pentru că am fost 

educați că adultul este cel care le știe pe toate. Ori 

copilul va crește, va deveni la rândul său adult și va 

observa șocat că nu este deloc așa. Mai mult, va 

ajunge să fie dezamăgit de propriul comportament 

și de momentele în care nu știe ce să facă, tocmai 

pentru că părinții l-au învățat că un adult trebuie să 

știe tot, ceea ce nu este deloc adevărat. 

În fiecare moment avem ceva de învățat și trebuie 

să continuăm să învățăm toată viața. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gîrlea Laura Maria, clasa a X-a E 

 

Avasilcăi Ana Maria, class a IX-a B 
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Fenomenul imigraționist în România 
     Profesor, Mitrea Daniela-Gabriela 

 

 

Problematica minorităţilor naţionale nu este 
ceva de actualitate pentru România, deoarece pe 
teritoriul țării s-au succedat de-a lungul anilor mai 
multe popoare care au dorit să se stabilească și să 
muncească aici, aceeași istorie fiind împărtășită de 
alte ţări din regiune cu aceleași efecte asupra relaţiei 
dintre majoritate și minorităţi (de exemplu, Serbia, 
Albania, Bulgaria, Slovacia, Ucraina, etc.).  

Situaţia de după Unirea Principatelor Române în 
1859, în ceea ce privește problematica minorităţilor, 
se rezuma la chestiunea evreilor și la chestiunea 
integrării țiganilor proaspăt „sloboziţi” în marea 
societate predominant ţărănească a epocii. Având în 
vedere că etnicii români au fost eliberaţi de povara 
șerbiei/rumâniei/iobăgiei și  ţiganilor li se acordase 
slobozirea și împroprietărirea cu pămînt agricol din 
punct de vedere teoretic, ideologic și practic nu a 
existat o problemă cu ţiganii nici în Transilvania și 
Banat, unde reformele avuseseră loc încă din secolul 
al XVIII-lea din timpul domniilor Împăraţilor Maria 
Teresa și Iosif al II-lea, nici în Principatele Unite. 
 O cu totul altă problemă s-a dovedit a fi 
chestiunea legată de statutul evreilor din 
Principatele Unite, luând naștere un antisemitism de 
tip „eminescian”, promovat în special de Mihail 
Kogălniceanu, datorat venirii evreilor din Galiţia în 
sate și orașe din Moldova1. 

Înțelegerea corectă a dimensiunii socio-
culturale și a implicațiilor acesteia asupra politicilor 
de gestionare a migrației necesită raportarea la 

 
1 Dan Oprescu, Minoritățile naționale din România, Revista 
Sfera Politicii nr. 4/2011, București, 2011, p. 29 
2 Tereza Bulai, Fenomenul migrației și criza familială, Editura 
Lumen, Iași, 2006, p. 22 

fațetele multiple ale fenomenului, astfel încât să se 
ofere răspunsuri la întrebări, precum: care este 
profilul imigrantului în România?; cum sunt 
percepute fluxurile migratorii în România?; cum se 
realizează integrarea imigranților în România?; care 
este atitudinea față de migrația de revenire în 
România? 2 . Fenomenul imigraționist cu care s-a 
confruntat România s-a accentuat la începutul anilor 
1990, când s-a instaurat regimul democrației, 
privatizării și prosperității. Persoanele care au venit 
în spațiul românesc în căutarea unui loc de muncă 
sau în dezvoltarea unei afaceri de succes sunt cei 
care nu au avut această posibilitate în statele de 
origine, astfel încât experienţa de tip imigraționist 
schimbă modul în care individul se raportează la 
viaţă datorită schimbărilor de ordin social, moral, 
psihologic și economic la care este supus. Oamenii 
își părăsesc casa, prietenii, modul de viață și se 
îndepărtează de rădăcini din motive economice, 
sociale, politice sau de forţă majoră, echilibrând 
piaţa forţei de muncă și îndreptând balanța cererii și 
ofertei pe piața forței de muncă din România. 
Migrația transnațională circulatorie s-a dovedit a fi 
un fenomen de rețea, desfășurarea ei implicând 

activarea și dezvoltarea unor rețele sociale 
complexe, locale și transnaționale direct dependente 
de structura socială a țării și de istoriile de migrație 
pentru diferite categorii de comunități și segmente 
sociale3, însă transnaționalismul aparține spațiului 
integrării: transnaționalismul este în primul rând un 
mod de adaptare a imigranților la realitatea unei 

3 Dumitru Sandu, Lumile sociale ale migrației românești în 
străinătate, Editura Polirom, Iași, 2010, p. 77 
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lumi globalizate, guvernată de restricții legate de 
circulația persoanelor4. 

 Emigrarea germanilor și italienilor în 
România, începând cu deceniul șase al secolului al 
XIX-lea, se încadrează în fenomenul existenţei unui 
flux migrator din Peninsulă care s-a desfășurat pe 
parcursul unui secol. Începând cu 1860, mase de 
oameni au părăsit teritoriul Germaniei și Italiei către 
America de Nord, America de Sud, Australia sau 
Europa, astfel că venirea acestora în România 

coincide cu declanșarea marilor investiţii în 
infrastructură și în domeniul civil. Germanii și italienii 
erau o forţă de muncă specializată și dispusă să 
emigreze pentru a avea un loc de muncă cu un cost 
al muncii relativ scăzut, perioada de aur al fluxului 
migrator german și italian începând în anul 1912 și 
încheindu-se în anul 1960. După anul 1960, 
existenţa regimului comunist a blocat orice tip de 
migraţie spre România și a impus o părăsire forţată 
a rezidenţilor germani și italieni din România. În 
definitiv, cea mai importantă și cea mai activă din 
punct de vedere economic este minoritatea italiană 
care a dezvoltat afaceri și a înființat societăți în 
nume colectiv și pe acțiuni pe teritoriul României. 

Primele faze ale mondializării economiei 
europene s-au caracterizat prin fenomenul 
delocalizării producţiei, când mai multe firme mici și 
mijlocii italiene au preferat să-și mute activităţile în 
spațiul românesc și să investească în economia 
românească datorită forţei de muncă ieftine, însă 
relații economice între România și Italia au existat 
încă din perioada comunistă (de exemplu, 
Societatea Eni și Grupul Ansaldo au participat la 
construirea centralei nucleare de la Cernavodă). 
Investiţiile italiene din România au vizat cu 
precădere industria ușoară românească, unde au 
existat încă din perioada comunistă importante 
fabrici, forţa de muncă calificată și ieftină atrăgând 
capitalul italian. Imigraţia capitalurilor a fost urmată 
și de o imigraţie populaţională dinspre Italia spre 
România, realitate dovedită de recensământul din 
anul 2002 care arăta că în spațiul românesc erau 
înregistraţi 3228 de cetăţeni români care și-au 
recunoscut originea italiană. Aportul economic adus 

de firmele italiene este 
așa de mare, încât cele 
26.000 de firme 
italiene au oferit 
130.000 de locuri de 
muncă cetățenilor 
români, schimburile 
comerciale dintre 
România și Italia 
depășind, în anul 2008, 
11.500.000.000 de 
euro5. 
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Bibliografie 

I. Cărți 

1. Bulai, Tereza, Fenomenul migrației și criza familială, Editura Lumen, Iași, 2006 

2. Sandu, Dumitru, Lumile sociale ale migrației românești în străinătate, Editura Polirom, Iași, 2010 

3. Stoicovici, Maria, România ca țară de origine, de tranzit și de destinație a migranților, Revista Română de Sociologie nr. 5/2012, București, 

2012 

4. Șerban, Monica, Dinamica migrației internaționale: un exercițiu asupra migrației românești în Spania, Editura Lumen, Iași, 2011 

5. Șerban, Monica și Stoica, Melinda, Politici și instituții în migrația internațională: migrație pentru muncă din România, Fundația pentru o 

Societate Deschisă, București, 2007 

II. Articole 

1. Drăgulin, Sabin, Fenomenul migrator în România, Revista Sfera Politicii nr. 4/2011, București, 2011 

2. Oprescu, Dan, Minoritățile naționale din România, Revista Sfera Politicii nr. 4/2011, București, 2011 
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      Prof. Ana-Maria Sârghi 
 

Figure singulière dans l'histoire de l'art, 

Manet est considéré comme l'un des créateurs 

de l'art moderne. Le peintre parvient à relier les 

anciennes traditions aux éléments 

contemporains, raison pour laquelle, il a été 

nommé « peintre de notre temps ». 

Descendant d’une famille bourgeoise, il est 

conseillé par son oncle, qui a découvert son 

talent artistique, de suivre des cours spécifiques 

de dessin au collège Rollin. 

Il fréquente souvent le musée de Louvre, 

étant intéressé par Titien, Rubens, Goya ou 

Vélasquez. Au long de ses voyages en Europe, il 

réalise de nombreuses copies des œuvres des 

maîtres consacrés. Il décèle également l'art 

japonais, ce qui donnera une orientation 

nouvelle à son travail. Il travaille en marge de 

l'Académie avec laquelle il s’accorde peu; ainsi, 

il développe une peinture où la touche franche et 

les contours peu visibles ont été au cœur de 

l'expression picturale. Il expose dans les salons 

qui se développent hors de l'Académie. 

Inspirée de la peinture de Titien «Vénus à 

Urbino», dans la toile «Olympia», la bien-aimée 

du peintre est représentée «par une femme nue, 

étendue sur un châle fleuri et les draps d’un lit 

hospitalier, ne portant pour tout ornement qu’un 

ruban de velours noir autour du cou, et une fleur 

en guise de nœud dans les cheveux; une 

Négresse lui présente le bouquet d’un client». 

«Le déjeuner sur l’herbe» évoque des lieux 

de plaisirs de la bourgeoisie parisienne. Les 

critiques ont considéré que la nudité féminine ne 

peut pas être associée avec le pique-nique 

d'hommes vêtus comme des bourgeois, et le 

regard joyeux de la femme est sans vergogne et 

provocateur. 

«L'exécution de l'empereur Maximilien» 

ressemble beaucoup à «Trois mai», un tableau 

de Goya. Les personnages du « Déjeuner du 

matin» sont extraits d'une peinture de Rafael. 

Manet a ajouté une note moderne à ces sources 

d'inspiration. 

Un autre grand tableau, «Un Bar des Folies 

Bergère» témoigne du goût de Manet pour les 

mondanités parisiennes et du rôle des cafés, des 

théâtres dans la vie artistique de la capitale. 

L’atmosphère mondaine et exaltée du 

célèbre cabaret, qui attire le Tout-Paris de la 

Belle Époque, contraste ici avec le regard perdu 

de la serveuse du bar. Il y 

a introduit une de ses plus 

belles natures mortes: les deux mains appuyées 

au banc, la serveuse constitue une forme 

verticale qui partage parfaitement le tableau en 

deux: sur le bar se trouve d’un côté les bouteilles 

de liqueur et de champagne, reflétées dans le 

miroir, et de l’autre, 

après un verre contenant deux roses, une 

coupe de cristal aves des oranges. L’œuvre de 

Manet se situe plutôt dans le courant réaliste, 

mais il subit également l’influence majeure de 

l’impressionnisme dont il s’approprie les 

techniques picturales innovatrices. Manet s’est 

intéressé au monde parisien bohème («La 

musique aux Tuileries»), où il dépeint un concert 

donné au jardin des Tuileries. Le peintre y 

représente des personnes qui lui sont proches; 

Baudelaire fait partie des amis immortalisés dans 

l’œuvre. Ce tableau a souvent été cité comme le 

premier ouvrage impressionniste, en ce qui 

concerne le thème et aussi la technique 

spécifique de l'Académie. 

Son champ thématique est donc assez 

vaste: scènes historiques, portraits, paysages 

marins, scènes de genre (cafés, loisirs en plein 

air), natures mortes. Manet dépeint les mœurs 

contemporaines dans un mélange de portraits, 

natures mortes et paysages. Il a rejeté des 

thèmes mythologiques ou historiques tout 

comme le peintre réaliste Courbet. 

Son véritable triomphe est la création d’une 

liaison entre tradition et modernité. Il inonde ses 

compositions de lumière, simplifie les formes 

pour aller à l’essentiel, ne s’intéresse pas à la 

perspective mais aplatit la composition. Pour ses 

peintures en plein air, il utilise des couleurs plus 

claires et ses traits de pinceau sont plus libres. 

Les caractéristiques du style de Manet - 

l’absence de la perspective, de la proportion et 

du modelage – ont été considérées comme des 

erreurs techniques par les contemporains. Du 

point de vue chromatique, il n'a jamais 

abandonné le noir. Les taches de couleurs sont 

sans limites, elles ne se réduisent jamais à des 

points ou à des virgules, comme le fait Monet. 

Sa manière de concevoir les œuvres a exercé 

une forte influence sur des peintres tels que 

Gauguin, Cézanne, Matisse ou Picasso. 
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Comprehensiunea demersurilor  

creatoare contemporane 
 

    Prof. Chirvase Valentina 
 

Începând cu ultima decadă a secolului XX, amatorii de artă afișează un interes crescând față de arta 
contemporană. Amploarea acestui fenomen în cadre expoziționale, precum Centrul Pompidou, Muzeul Guggenheim 
din Bilbao, Palatul Tokyo, poate fi asemănată cu cea semnalată la nivelul marilor muzee (Luvru, etc). 

Interpretul aduce prin activitatea sa o contribuție la conturarea mentală a procesului interpretativ la nivelul 
publicului receptor, ca mai apoi el să ajungă singur la conștientizarea anumitor aspecte cu valențe inovatoare.  

Din punct de vedere antropologic, artistul are iarăși dreptul de a apela la amestecul 
stilistic, însă este condiționat de faptul că trebuie să fie un creator autentic, prin 
reevaluarea trecutului.  
Noutatea este aceea că arta secolului XXI se caracterizează prin accentul pus pe relația 

dintre manifestările artei contemporane și întorsăturile ce animă viața omului. Astfel, 

„nu există motive ca artiștii timpului nostru să întoarcă spatele sugestiilor științei și 

înlesnirilor tehnice oferite de evoluția civilizației umane în actualitate”.1

Rolul interpretului contemporan nu se rezumă doar la cunoașterea a ceea ce a 
constituit demersul interpretativ de-a lungul timpului,  ci trebuie să se preteze la 
cerințele actuale de ordin științific, etic, utilitar și poetic, specifice capacității creatoare 
a artistului (manifestate în cadrul atitudinii estetice), care generează interpretarea.  
Punând accent pe contopirea factorilor bio-psiho-sociali cu motricitatea și 
senzorialul, Tudor Vianu2 aduce în prim plan caracterul sincretic al originii 
artei. Astfel, aceasta înglobează: modalitatea specifică de comunicare, 
senzația vizuală, o fațetă afectivă, reacția subiectivă și una rațională, 
gândirea. Simțul vizual îl determină pe contemplatorul operei să beneficieze 
de receptare estetică, pe când autorul accede la creație. Acestea sunt aspecte 
ce pot constitui în majoritatea cazurilor fundamentul pe care se întemeiază 
întregul proces al interpretării. 

Un alt aspect de care trebuie să țină seama interpretul reflectă atât 
detectarea semnificației imaginii artistice generată prin actul de a vedea, cât 
și ființarea sa materială (culoare, lemn, fier) ce impulsionează senzorialitatea 
de care dispune receptorul, conducând la aprecierea operei de artă. 

Obiectul interpretării, opera de artă, este definit de către Arthur Danto3 
prin raportare la o definiție funcționalist simbolică și non – estetică, unde 
condiția ontologică ce face ca un obiect de artă să fie operă de artă, este aceea 
de a fi intrepretat. 

Pentru a favoriza comprehensiunea demersurilor creatoare contemporane 
și pentru afișarea unei justificări, psihologia a avansat conceptul de intenționalitate inconștientă. Prin urmare, deși 
demersul artistului de a crea se bazează pe dorința de a fi înțeles, motivația sa nu este sesizată de către amatorul 
de artă, de aceea are loc intervenția interpretului.     

Misiunea acestuia este aceea de a „media” atât relația dintre artist și operă, cât și cea dintre operă și public. În 
ambele situații, medierea ia forma interpretării; în primul caz este reprezentată de explorarea intenției inițiale a 
artistului și rezultatul propriu-zis, iar în al doilea de înlesnirea receptării obiectului de artă prin deschiderea de noi 
orizonturi ale comprehensiunii ce nu puteau fi imaginate de către amatorul de artă.  

În urma concluziilor avansate de către anumiți interpreți, subiectul interesat de o anumită direcție de cercetare, 
poate iniția în grup sau individual un studiu mai laborios, pentru a-și putea confirma anumite îndoieli, ori pentru a 
accede la o argumentare de tip științific raportată la cerințele actuale. 

 
1 Arta la ora internetului, (eds.) D. N. Zaharia, I. I. Olaru, Ed. Artes, Iași, 2006, p. 3 
2 Antropologia artei contemporane, Tiberiu Liviu Vlad, Ed. Artes, Iaşi, 2006, p. 118 
3 Arta după sfârșitul artei, Cristian Nae, Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2010, p. 140 

Universul din mintea ta, 2009, Eric Fisc  

NOX design for the new WTC in New York 



12                              Pur și simplu Adolescent-nr. 13 / 2021  

 

 

 

    Codruța Stahie, clasa a IX-a A 

    Prof. coordonator, Daniela Baciu 

 

 Ion Luca Caragiale, născut pe data de 1/13 februarie 1852 la Haimanale, județul Prahova, a fost 
un dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, comentator politic și ziarist român. George Călinescu îl 
considera cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanți scriitori români. A fost ales 
membru post – mortem al Academiei Române. 

A fost directorul Teatrului Național 

 Pentru o scurtă perioadă între 1888 și 1889 a fost directorul Teatrului Național aflat pe Calea 
Victoriei, în locul actualului Hotel Novotel care încă mai păstrează fațada fostului teatru. Deși stagiunea 
deschisă de el a avut succes, nu a obținut suficientă susținere din partea actorilor pentru a continua. 

  Ce înseamnă Caragiale? 

 Etimologia numelui Caragiale are 3 variante: 
    1. caragiali - pe turcește oglindă neagră 
    2. cara-țali adică spin negru 
    3. cara-ceali adică mărăcine negru tot pe turcește 

 A fost Lenin pentru o vreme…Se spune că fosta statuie a lui Caragiale din 

fața Teatrului Național, actualmente pe strada Maria Rosetti, a fost concepută 
înițial de sculptorul Constantin Baraschi ca o statuie a lui Lenin, dar în 
momentul în care nu a reușit să o vândă, i-a tăiat capul și l-a pus pe cel al lui 
Caragiale în loc. 

 A fost premiant, dar nu a terminat niciodată liceul. Din cauza problemelor 

financiare a fost nevoit să se apuce de negustorie. 

A fost acuzat de plagiat atunci când a lansat „Năpasta”, dar a câștigat procesul datorită avocatului 

său, Barbu Ștefănescu Delavrancea. 

 A fost coleg de redacție cu Eminescu și Slavici. Ședințele la care participau cei trei erau aprinse, căci 

Caragiale, Eminescu și Slavici cădeau cu greu de acord asupra diferitelor chestiuni discutate. 

 A fost proprietar de berării. Cea mai cunoscută dintre acestea a fost 

berăria Gambrinus, deschisă inițial pe Calea Victoriei, în anul 1901. 
Ulterior, aceasta a fost mutată la parterul Hotelului Cișmigiu. Aici veneau 
ziariști, scriitori, politicieni și artiști. Caragiale a mai avut o berărie pe 
strada Gabroveni („Mihalcea și Caragiale”) și una la Bacău.   

 Scurta carieră de politician…În 1908, Caragiale a participat la campania 

electorală a Partidului Conservator-Democrat, sperând că va obţine un loc 
de deputat. Nu a fost pus, însă, pe liste, astfel că s-a întors la Berlin. „Mă, 
ştiu că am avut de ce râde”, i-a spus Caragiale bunului său prieten Paul 
Zarifopol, eseist şi critic literar . 

 Piesa neterminată…Stabilit la Berlin, Caragiale se apucă de scrierea 

piesei „Titircă, Sotirescu et Compania”, comedie în patru acte în care apar 
personaje din celelalte opere ale sale (Nae Ipingescu, Rică Venturiano, 
tanti Zoe), acţiunea fiind o continuare a peripeţiilor acestora. Chiar dacă piesa a fost o preocupare 
importantă a ultimilor şapte ani de viaţă ai lui Caragiale, acesta nu a apucat să o termine. 

 Originile albaneze…Pentru istoricii literari români, originea familiei lui Caragiale a fost, tot timpul, 

subiect de dispută. Cei mai importanţi specialişti afirmă că bunicii dinspre tată provin din insula Idria, 
spaţiu grecesc, dar populat de albanezi. Bunicul Ştefan, foarte bun bucătar, ar fi fost adus în Ţara 
Românească, via Constantinopol, de domnitorul Caragea. 

Petrariu Ștefan Valentin, clasa a X-a B 
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Bunica 
 

Vîrlan Nicoleta, clasa a XI-a C 

                                                                                       prof. coordonator, Oana Zugravu 
 

Chipul îmbătrânit și ridat al bunicii încă este clar în mintea mea, 

chiar dacă aceasta s-a înălțat la ceruri în urmă cu cinci ani. Îmi amintesc 

și acum străduța îngustă care ducea spre casa ei. O străduță care te 

deconecta de lumea cotidiană și te transpunea într-o lume de basm, unde 

răutățile și neplăcerile nu existau.  
La capătul străduței, stătea ea. Ușor cocoșată de la vremurile ce au răpus-o și au sleit-o de 

puteri, cu un băț într-o mână ce o ajuta să meargă și cu un zâmbet șters pe față. Purta mereu un 

șorț în care avea pregătită câte o bacnotă, pe care mi-o strecura în buzunar înainte să urc în 

mașină: 

- Uite, să-ți iei ceva bun. Nu a avut nimic dulce în casă bunica. 

Era o femeie simplă, provenită din părinți țărani, care munceau câmpul pentru a avea cu 

ce să-i hrănească pe cei șașe copii. Cu toate acestea, ea pentru mine avea un spirit nobil. Poate 

că timpul i-a urâțit trupul, însă sufletul i-a rămas frumos și pur. În tinerețe, era foarte frumoasă, 

cu un păr lung, mereu împletit, cu buzele cărnoase și ochii căprui. Arăta precum o prințesă 

pierdută din Nord. Bunicul mi-a spus că s-a îndrăgostit de prima dată de cum a văzut-o. A 

simțit că ea este femeia cu care își va petrece tot restul vieții încă de atunci. Ceva îl lovise și îi 

provocase o durere care nu mai trecea. Îl durea că nu era doar a lui. Bunica nu s-a lăsat cucerită 

ușor. Îl refuza mereu pe bunicul, ceea ce îi provoca și mai multă durere lui. Până la urmă, a 

căzut și ea pradă dragostei care nu iartă pe nimeni. Împreună au avut trei copii frumoși - nici 

cu nepoții nu îmi este rușine - și o căsuță modestă pe care au întreținut-o așa cum au știut mai 

bine. 
Bunica făcea o mâncare foarte bună. Mereu ne făcea borș de cartofi când mergeam în vizită 

la ea. 
- Pe mine mama nu m-a crescut nici cu caviar, nici cu alte prostii care mai sunt acum! 

Cartoful și mămăliga erau alimente de bază și nu lipseau de la nicio masă a zilei. Dacă făceam 

mofturi, nu mâncam toată ziua și poate primeam și o palmă peste cap de la mama. Și uite că 

toți șase am ajuns oameni mari, am terminat o școală și ne-am făcut o familie. Omul trebuie să 

fie mulțumit și cu mult, și cu puțin, că nu va ști niciodată ce va ajunge în viața asta. 

Nu îi plăceau mojicii, pentru că avea principii. Principiile și le-a urmat până în ultima zi: 

-Maică, oamenii din zilele noastre sunt răi. Tu să ai grijă de tine și să fii cinstită! Nimeni 

nu îți vrea binele. Să fii om cu toții, dar să nu ai încredere în nimeni! 

Nu râdea prea des, dar simțeam că se bucura când ne vedea și când eram cu ea. Și vocea 

ei era schimbată. Când spuneam că trebuie să plecăm, ochii i se umezeau, vocea îi cobora cu 

un ton, iar zâmbetul acela șters dispărea. 
-Să mai veniți pe la mine, maică! Să nu uitați de mine! Voi sunteți tot ce mai am. Am 

muncit o viață doar pentru copii, să-i văd că ajung oameni mari, la casele lor, cu familiile lor. 

Nu am vrut nimic de la viață mai mult decât să știu că ei sunt bine și dorm pe perna lor, la 

casele lor. 
- Mai venim. Ce te întristezi așa? Nu e ca și cum săptămâna viitoare nu vei mai fi. 
- Mai știu eu, maică. Cum o rândui Dumnezeu... 
Într-adevăr, săptămâna viitoare nu a mai fost. Poate că trupul ei zace în curtea bisericii. 

Dar chipul ei, mâinile ei reci și tremurânde, baticul cu flori și botoșii pe care îi purta mai mereu 

- fie vară sau iarnă - vor rămâne mereu în mintea și, mai ales, în inima mea, încuiate bine, ca 

nu cumva cineva să fure amintirea bunicii. 
 

Jugaru Andreea, clasa a XIa A  
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  Diana  Buriană și  Codruța Stahie, clasa a IX-a A      

 

   Prof. coordonator, Daniela Baciu 

 

     Mitul este o istorie sacră; el relatează un eveniment care a avut loc în timpul 

primordial timpul fabulos al începuturilor. Astfel zis, mitul povestește cum 

mulțumită isprăvilor fințelor supranaturale, o realitate s-a născut. (Mircea Eliade 

- Aspecte ale mitului) 

      După cum zice Eliade, această realitate născută din faptele ființelor 

supranaturale, este una fascinantă, fabuloasă. Pe noi, lumea miturilor ne-a prins 

în mrejele sale, astfel că am decis să facem un articol în care să povestim câte 

două dintre miturile noastre favorite. 

1. Pyramus și Thsibe 
  În orașul Babilon existau doi tineri îndrăgostiți, Pyramus și Thisbe. Aceștia făceau parte din 

două familii rivale și aveau casele lipite una de cealaltă. Prin intermediul unui perete crăpat, aceștia 

comunicau ore în șir, până s-au îndrăgostit. Cei doi nu se puteau căsători din cauza rivalitații dintre 

cele două familii. Pyramus și Thisbe și-au dat întâlnire în toiul nopții la mormântul împaratului 

Ninus, iar fata, ajungând înaintea baiatului, a fost atacată de un leu mare și fioros. În fuga de a 

scapa de fiara sălbatică, aceasta și-a scăpat haina pe jos. Când Pyramus 

a găsit mantia fetei patată de sânge a crezut că leul a ucis-o. Abătut, 

acesta și-a pus capăt zilelor cu propria sabie. După ce pericolul a trecut, 

Thisbe s-a întors la locul întâlnirii și-a găsit trupul iubitului său fără 

suflare. Îndurerată, aceasta a luat sabia și și-a luat viața. Se spune că 

din sângele celor doi a ieșit pentru prima oară un Agud. Familiile au 

lăsat trecutul în spate și au decis împreună ca cei doi tineri să fie 

îngropați împreună. Poetul Williams Shakespeare a avut ca sursă de 

inspirație în celebra operă „ Romeo și Julieta”, povestea celor doi.  

 

 

2. Mitul lui Narcis și Echo 
  

  Nimfa Echo, ca multe altele, s-a îndrăgostit de 
frumosul Narcis, iar aceasta, de durere și dor, se văita 
zi de zi. Narcis, după cum îi era obiceiul, a refuzat 
avansurile amoroase ale acesteia. Îndrăgostită și fără 
speranță, Echo moare de dorul iubirii, numai glasul său 
îndurerat rămânând în aer. O altă iubită îndurerată a lui 
Narcis s-a rugat zeiței Nemesis să-l pedepsească pe 
tânărul cu inima de piatră, iar atunci când acesta a vrut 
să-și potolească setea într un izvor, Nemesis îl blestemă, 

făcăndu-l să se îndrăgostească de sine. Astfel Narcis nu a mai părăsit acel loc, tânjind după 
reflecția sa cu toată inima. Acesta ajunge să aibă aceeași soartă ca și Echo, iar la puțin timp după 
moartea sa, el se transformă în floarea ce-i poartă numele, Narcisa.  

Mihăilă Sara, clasa a IX-a A 

Puriescu Maria, clasa a X-a B 

Pală Giulia, clasa a IX-a A  
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3. Orfeu și Euridice 
În Grecia antică, Orfeu era un renumit cântăreț și poet, 

cunoscut și iubit de toată lumea pentru talentul său. El se 

îndrăgostește de o tânără frumoasă, nimfa Euridice. Cei doi 

ajung să se îndrăgostească reciproc, dar chiar in ziua nunții, fata 

este mușcată de un șarpe veninos. Durerea lui Orfeu din pricina 

pierderii iubitei sale, îl face pe acesta să coboare în tărâmul 

umbrelor. Zeul Hades, stăpânul infernului, fiind înduioșat de 

melodiile talentatului Orfeu, îi redă iubita, dar cu condiția de a 

nu privi înapoi până nu părăsește tărâmul de jos. Nerăbdarea 

acestuia de a-și privi iubita cât mai repede, îl face să-și încalce 

promisiunea și întoarce privirea. Din acel moment, Euridice a 

fost trasă în infern pentru totdeauna. Se spune că Orfeu și-a pus capăt zilelor pentru a ajunge la 

Euridice, fiind convins că aceasta era singura modalitate de a fi alături de iubita sa. 

 

4. Isis și Osiris  
Povestea de dragoste dintre zeul Osiris, fiu al Pământului și al 
Cerului și Isis, zeița lunii și a Pământului, este un exemplu de 
dragoste adevarată. Set, zeul întunericului și fratele lui Osiris, 
invidios pe fratele său, îl închide într-un sicriu pe care îl aruncă 
în Nil. Isis, măcinată de griji, își caută și, în cele din urmă, 
salvează soțul și încearcă să-l ascundă în Egipt, pentru ca Set 
să nu-l poată găsi. Din păcate, încercările zeiței dau greș, iar 
Osiris sfârșește prin a fi tăiat în 14 bucăți, risipite pe întregul 
Pământ. Soția sa pleacă din nou în căutarea preaiubitului ei soț, 
reușind să găsească toate cele 14 bucăți. Aceasta îi 
reconstruiește trupul și îi oferă viață veșnică. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihăilă Sara, clasa a IX-a A 

Pală Giulia, clasa a IX-a A 

Sava Ilinca, clasa a XI-a A  Avasilcăi Ana Maria, clasa a IX-a B  

Iroftei Paula, clasa a XII-a A 
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Atitudinea elevilor faţă de şcoală şi faţă de educaţie 
   Consilier școlar, prof.  Diana Onu 

 
Se spune că înţelept este acel om care nu-şi 

consumă energia cu lucruri pentru care nu este 

potrivit, dar şi acela care ştie să aleagă dintre 

lucrurile pe care le face bine şi le face pe care le 

ştie cel mai bine.     
      

Orice părinte îşi doreşte să aibă un copil 

inteligent, sociabil, necomplexat, cu o bună 

imagine de sine. Însă nu toţi copiii ajung să 

gândească şi să acţioneze aşa cum 

şi-ar dori părinţii lor, pentru că nu 

toţi au fost educaţi în acelaşi fel. Aici 

intervine şcoala. Cunoscând bine 

copiii, îi putem educa şi forma, îi 

putem ajuta să-şi dezvolte armonios 

personalitatea.     

„Când profesorii vor fi mai 

aproape de elevi, când vor dispărea 

violenţa şi gestul brutal, când se va 

renunţa la pedeapsă şi se va face 

apel la simţul demnităţii şi al raţiunii, 

când se va învedera nobleţea 

muncii, a cinstei şi a politeţei, prin 

exemplul educatorilor înşişi, atunci 

se va stabili un climat cu adevărat 

propriu educaţiei omului.”  

(D. Theodosiu) 

Elevii au, de regulă, două atitudini distincte 

faţă de școală: atitudinea pozitivă şi cea 

negativă. Încă de la debutul şcolarităţii, elevii 

trebuie deprinşi treptat să înveţe din convingere, 

din proprie iniţiativă, independent. Analiza 

atentă a cauzelor unui randament scăzut la 

învăţătură ne conduce la concluzia că, în multe 

cazuri, acesta este generat de atitudinea 

necorespunzătoare faţă de munca şcolară.  

Atitudinea pozitivă faţă de școală și față de 

educație, la modul genral, îmbracă mai multe 

forme şi se manifestă în chip diferit. 

I. Atitudinea emoţional - pozitivă este 

determinată de motivaţii interioare, afective, 

copilul manifestând interes, atracţie, dragoste 

faţă de învăţatură, învăţând cu plăcere. 

II. Atitudinea conştient - pozitivă o au elevii 

care manifestă conştiinciozitate, sârguinţă, fiind 

pătrunşi de necesitatea, de importanţa însuşirii 

cunoştinţelor pentru ei şi pentru societate. 

Această atitudine îi dă elevului forţa necesară 

pentru a învinge dificultăţile întâmpinate. 

III. Atitudinea aparent pozitivă o au elevii la 

care rezultatele bune la învăţătură sunt urmarea 

tutelării permanente a lor de către educatori şi 

părinţi. Dacă apreciem atitudinea acestor elevi 

doar prin prisma rezultatelor şcolare, suntem 

tentaţi să-i considerăm ca având o atitudine 

pozitivă. Dacă, însă, luăm în calcul motivele 

învăţării care duc la aceste rezultate remarcăm 

doar atitudinea aparent pozitivă, lipsind motivele 

emoţionale sau convingerile personale.  

Atitudinea negativă are şi ea mai multe 

variante: 

I. Cea mai gravă este atitudinea negativă 

absolută sau totală, manifestată prin dezinteres, 

uneori chiar repulsie faţă de munca 

școlară, indiferenţă faţă de 

rezultatele școlare slabe, lipsa 

oricăror deprinderi de muncă 

intelectuală, indisciplină în timpul 

lecţiilor etc. Cei cu o astfel de 

atitudine sunt de obicei cei ce rămân 

repetenţi sau abandonează şcoala. 

II. Atitudinea negativă parţială 

Elevii care manifestă această 

atitudine negativă îşi pregătesc 

lecţiile superficial, de mântuială, fără 

interes şi fără preocupare pentru 

calitate, iar rezultatele lor la 

învăţătură sunt mediocre sau chiar 

slabe. În acest caz, atitudinea 

negativă se manifestă doar faţă de 

anumite discipline de învăţământ, 

pentru care elevul nu simte nicio atracţie şi la 

care obţine rezultate slabe, în timp ce la alte 

discipline învaţă bine sau chiar foarte bine. Lipsa 

de interes faţă de anumite discipline se 

datorează fie lacunelor în cunoştinţele 

anterioare, fie dezinteresului față de domeniul 

respectiv, fie antipatiei faţă de profesorii care le 

predau. 

III.Forma deghizată sau mascată o au elevii 

care obţin 

rezultate bune cu 

orice preţ. Ei nu 

învaţă pentru a-

şi îmbogăţi 

cunoştinţele, ci 

pentru a căpăta 

note mari, 

pentru a 

satisface orgoliul 

părinţilor etc. 

Cauzele atitudinii 

negative sunt: 

a. Lipsa de preocupare a 

familiei pentru cultivarea 

timpurie la copil a interesului pentru activitatea 

LUMEA ÎN CARE TRĂIM 
 

 

Darandoi Maria Alexandra, clasa a XII-a B  

Amariei Maria Rebeca, clasa a IXa A 
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intelectuală, pentru munca şcolară, după ce 

acesta a devenit şcolar. Premisele pentru 

atitudinea pozitivă faţă de învăţare 

se formează din primii ani din viaţă 

din ambianţa culturală din familie, 

prin preocupările intelectuale ale 

părinţilor şi ale celorlalte persoane 

adulte din familie.  

De obicei, părinţii care nu au 

preocupări intelectuale şi nu se 

îngrijesc de pregătirea copilului 

pentru şcoală, neglijează această 

îndatorire şi după ce copilul a 

devenit şcolar. Acestor părinţi le 

este indiferent dacă copilul învaţă 

bine sau nu, dacă îşi pregăteşte 

lecţiile potrivit cerinţelor 

învăţătorului sau la întâmplare, 

dacă obţine rezultate bune sau rele, 

dacă are o conduită 

corespunzătoare sau este 

indisciplinat. În acest caz atitudinea negativă a 

copiilor faţă de învăţătură reflectă atitudinea 

părinţilor faţă de şcoală şi faţă de îndatoririle 

şcolare ale acestora.  

b. Absenţa unui regim relaţional şi stabil de 

viaţă şi activitate a copilului în familie. Copilul 

care nu are un asemenea program în familie, îşi 

desfăşoară activitatea la întâmplare, îşi 

pregăteşte temele la ore improprii pentru 

activitatea intelectuală, nu-şi formează 

deprinderi de muncă ordonată, sistematică, deşi 

din această cauză întâmpină tot mai multe 

greutăţi în îndeplinirea sarcinilor şcolare, pe care 

caută să le evite.  
c. În unele cazuri, 

indiferenţa, 

nepăsarea, apatia 

copilului faţă de 

învăţătură se 

datorează faptului că 

el nu are deprinderea 

de a munci. Nefiind 

deprins în familie să 

muncească, să 

învingă greutăţile, 

primele dificultăţi 

întâlnite în şcoală îi 

descurajează şi apare 

delăsarea. Neînvăţând 

lecţie cu lecţie, în 

cunoştinţele copilului se acumulează tot mai 

multe goluri care îl împiedică să înţeleagă 

cunoştinţele ce urmează, apărând astfel 

insuccesul şcolar. În acest caz rămânerea în 

urmă la învăţătură generează atitudinea 

negativă a copilului faţă de aceasta.  

d. Alteori, atitudinea negativă faţă de 

învăţătură se datorează supraîncărcării cu teme 

suplimentare. 

De multe ori părinţii dublează sau chiar triplează 

temele date de învăţător sau îi obligă să scrie 

întâi pe ciornă, să le refacă de mai 

multe ori si apoi să le treacă pe 

curat. Activitatea de pregătire a 

lecțiilor, organizată astfel, ridică în 

faţa copilului dificultăţi cărora nu le 

poate face faţă. 

e. La apariţia atitudinii negative 

contribuie, în unele cazuri, absenţa 

unui control riguros şi a unei 

exigenţe corespunzătoare asupra 

activităţii copilului din partea 

familiei. Mai rău este atunci când 

familia, în loc să se preocupe 

îndeaproape de felul cum învaţă 

copilul, de progresele înregistrate 

sau de lipsurile manifestate în 

activitatea acestuia, transferă 

asupra şcolii întreaga răspundere 

pentru neîmplinirile copilului. Părinţii 

trebuie să controleze dacă copilul şi-a făcut toate 

temele şi dacă respectă regimul zilnic. Procedând 

în felul acesta, copiii vor fi deprinşi cu munca 

organizată, sistematizată. 

f. Unii părinţi, în dorinţa de a crea copiilor 

condiţii de viaţă mai bune decât cele pe care le-

au avut ei în copilărie, le satisfac acestora toate 

dorinţele chiar şi pe cele neexprimate şi îi scutesc 

de orice obligaţie de muncă în cadrul familiei. 

Este bine când copilului i se asigură tot ceea ce 

are nevoie pentru dezvoltarea sa normală fizică 

şi psihică, dar este rău când nu se păstrează 

măsura în acestă direcţie; este şi mai rău când 

copilul ajunge la concluzia că lui i se cuvine totul, 

că el nu are niciun fel de obligaţie, inclusiv aceea 

de a învăţa, când copilul ajunge la vârsta şcolară 

fără deprinderi elementare de muncă şi, în plus, 

este capricios, încăpăţânat şi leneş. Datoria 

părinţilor este aceea de a forma la copii, încă din 

primii ani de viaţă, dragostea faţă de muncă, 

deprinderea de a efectua diferite munci, premise 

ale atitudinii pozitive faţă de învăţătură.  

g. Unii elevi neglijează sarcinile şcolare şi 

manifestă delăsare, dezinteres faţă de învăţătură 

datorită faptului că timpul dedicat altor activităţi 

(TV, calculator, jocuri video etc.) le absorb şi 

timpul destinat învăţării. În asemenea cazuri, 

părinţii trebuie să se preocupe de buna 

organizare a activităţii copilului şi să se 

sfătuiască cu învăţătorul în legătură cu utilizarea 

timpului liber al acestuia.    

O concluzie care se impune: atitudinea 

elevului faţă de muncă şi faţă de învățare este 

rezultatul influenţelor educative exercitate de 

familie şi de şcoală asupra lui. Dacă părinţii şi 

educatorii se preocupă nu numai de suma 

cunoştinţelor pe care şi le însuşeşte elevul, ci şi 

de atitudinea lui faţă de munca şcolară, dacă 

elevul îşi pregăteşte temele din proprie iniţiativă 

Gineralu Iris Amalia, clasa a IX-a A  

Iftimie Ana Patricia, clasa a X-a B  
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în baza unor deprinderi de muncă bine 

consolidate şi a obişnuinţei de a munci 

sistematic, se poate afirma, cu certitudine, că 

munca educativă a şcolii şi a familiei a fost 

încununată cu succes. 

Bibliografie:  
• Cerghit I., Bunescu Vasile, Creţu Elvira (1982) – Pedagogie 
şcolară, E.D.P., Bucureşti 

• Cerghit I., Radu I., Popescu T., Vlăsceanu E. (1994) – 
Didactica, E.D.P., Bucureşti 
• Jucu R., Manolescu M. (2001) – Pedagogie, Ed. Fundaţiei 
Culturale „D. Bolintineanu” 
• Învaţamantul primar (2005), Ed. Miniped. Revista cadrelor 
didactice 

 

 

 

(după Ricki Linksman) 

  Consilier Școlar, prof. Diana Onu 
 

Alegeţi, la fiecare întrebare din lista de mai jos, răspunsurile care vă caracterizează, opţiunile care vi se par 
fireşti şi confortabile pentru dumneavoastră. Deşi este posibil să ne comportăm şi prin modalităţi descrise de alte 
opţiuni - şi adesea trebuie să procedăm aşa din cauza slujbei pe care o avem sau din alte considerente - una dintre 
alegeri ni se va părea cea mai firească. Încercuiţi acea opţiune! Dacă sunteţi convins că există mai multe răspunsuri 
optime, bifaţi-le şi pe celelalte. 

1. Când întâlniţi o persoană necunoscută, ce vă frapează prima oară la ea? 

   a. Înfăţişarea sau modul cum se îmbracă. 

   b. Felul cum vorbeşte, ceea ce spune sau cuvintele sale. 

   c. Ceea ce simţiţi pentru ea. 

   d. Modul cum se comportă persoana sau acţiunile ei. 

2. La câteva zile după ce aţi cunoscut o persoană, ce anume vă amintiţi cel mai bine despre ea? 

      a. Chipul. 

      b. Numele. 

      c. Cum v-aţi simţit alături de ea, chiar dacă i-aţi uitat numele sau chipul. 

      d. Ceea ce aţi făcut împreună cu ea, chiar dacă i-aţi uitat numele sau chipul. 

3. Când intraţi într-o cameră în care n-aţi mai fost niciodată, ce vă atrage cel mai mult atenţia? 

      a. Felul cum arată interiorul. 

      b. Sunetele sau discuţiile dinăuntru. 

      c. Cât de confortabil vă simţiţi, emoţional sau fizic, în cameră. 

      d. Ce activităţi au loc înăuntru şi ce anume puteţi face acolo. 

4. Când învăţaţi ceva nou, cum trebuie să procedaţi? 

      a. Profesorul vă dă să citiţi ceva scris pe hârtie sau pe tablă şi vă arată cărţi, imagini,  grafice, hărţi, desene 
sau obiecte, dar nu au loc discuţii şi nici nu se scrie nimic. 

      b. Profesorul explică totul verbal şi vă permite să discutaţi subiectul şi să puneţi întrebări, dar nu vă oferă 
nimic să priviţi, să citiţi, să scrieţi sau să faceţi. 

      c. Profesorul vă permite să scrieţi sau să desenaţi informaţiile, să atingeţi în mod direct  materialele sau să 
faceţi ceva cu mâinile. 

      d. Profesorul vă permite să vă sculaţi din bancă pentru a executa proiecte, simulări, experienţe, să jucaţi 
jocuri, să interpretaţi personaje şi situaţii din viaţa reală, să exploraţi, să faceţi descoperiri ori activităţi care vă 
îngăduie să vă deplasaţi, în scopul învăţării. 

5. Când îi învăţaţi pe alţii, cum procedaţi? 
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       a. Le oferiţi ceva la care să privească- un obiect, o imagine sau un grafic- fără explicaţii verbale ori discuţii 
sau cu un nivel redus al acestora . 

       b. Le explicaţi verbal, fără  a le oferi materiale vizuale. 

       c. Desenaţi, scrieţi sau vă folosiţi de mâini pentru a le explica. 

       d. Le demonstraţi o acţiune în mod practic şi le cereţi s-o facă împreună cu dumneavoastră. 

6. Ce tip de cărţi preferaţi să citiţi? 

       a. Cărţi ce conţin descrieri menite să vă ajute să vizualizaţi cele ce se întâmplă. 

       b. Cărţi conţinând informaţii exacte, istorie, sau cu multe dialoguri. 

       c. Cărţi despre sentimentele şi emoţiile personajelor, despre sentimente şi relaţii sau despre      
perfecţionarea minţii şi a corpului. 

       d. Cărţi scurte cu multă acţiune, sau cărţi ce vă ajută să vă perfecţionaţi într-un sport, într-un  hobby sau să 
vă dezvoltaţi un anumit talent. 

7. Ce preferaţi să faceţi în timpul liber? 

     a. Să citiţi o carte sau o revistă. 

     b. Să ascultaţi un talk-show radiofonic, să ascultaţi sau să interpretaţi muzică. 

     c. Să scrieţi, să desenaţi, să dactilografiaţi ori să faceţi ceva cu mâinile. 

     d. Să faceţi sport, să construiţi ceva sau să jucaţi un joc folosindu-vă întregul corp. 

8. Care din următoarele variante descrie modul în care puteţi citi sau studia cel mai bine? 

     a. Puteţi studia în prezenţa muzicii, zgomotelor sau a unor conversaţii, deoarece le eliminaţi mental. 

     b. Nu puteţi studia în prezenţa muzicii, a zgomotelor sau a unor conversaţii, deoarece nu le puteţi elimina 
mental. 

     c. Trebuie să vă simţiţi confortabil, relaxat şi puteţi lucra cu sau fără muzică, dar vă distrag sentimentele 
negative ale altora. 

     d. Trebuie să vă simţiţi confortabil, relaxat şi puteţi lucra cu sau fără muzică, dar vă distrag activităţile sau 
mişcările din cameră. 

9. Cînd vorbiţi cu cineva, în ce direcţie vi se deplasează ochii?(Puteţi ruga pe cineva să vă observe pentru a 
vă ajuta să răspundeţi la întrebare.) 

      a. Priviţi direct chipul interlocutorului şi doriţi ca şi el să vă privească. 

      b. Priviţi interlocutorul doar scurt timp, apoi ochii vi se deplasează dintr-o parte în cealaltă, la  

  stânga şi la dreapta. 

      c. Priviţi interlocutorul doar scurt timp, pentru a-i vedea expresia, apoi vă feriţi ochii. 

      d. Priviţi arareori interlocutorul; în majoritate vă uitaţi în jos sau în lateral, dar dacă există  

   activitate sau mişcări, priviţi în direcţia respectivă. 

10. Care dintre următoarele atitudini vă descrie cel mai bine? 

      a. Oriunde v-aţi afla, remarcaţi culorile, formele, desenele, şi vă pricepeţi la culori şi modele. 

      b. Nu puteţi suporta liniştea şi, atunci când vi se pare că un loc este prea tăcut, fredonaţi, cântaţi, vorbiţi 
tare sau deschideţi radioul, televizorul, casetofonul etc., pentru a menţine un stimul auditiv în ambient. 

      c. Sunteţi sensibil faţă de sentimentele oamenilor, propriile dumneavoastră sentimente sunt rănite cu 
uşurinţă, nu vă puteţi concentra când alţii nu vă plac, şi pentru a lucra aveţi nevoie să vă simţiţi iubit şi acceptat. 

     d. Vă vine greu să staţi nemişcat pe locul dumneavoastră, trebuie să vă mişcaţi mult;  dacă nu vă puteţi părăsi 
scaunul, vă foiţi, vă mişcaţi mult picioarele, sau bateţi tactul cu vârful pantofilor în podea. 

11. Care dintre următoarele atitudini vă descrie cel mai bine? 

      a. Remarcaţi dacă îmbrăcămintea oamenilor nu este asortată, sau dacă părul le este răvăşit şi adesea doriţi 
să rectificaţi asemenea situaţii. 
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      b. Vă deranjează când cineva nu vorbeşte corect şi sunteţi sensibil faţă de anumite sunete, precum picuratul 
robinetelor sau zgomotul aparatelor casnice. 

      c. Lăcrimaţi la episoadele triste din filme sau cărţi. 

      d. Vă foiţi şi nu vă găsiţi locul când sunteţi silit să rămâneţi nemişcat şi nu puteţi sta prea mult timp în acelaşi 
loc. 

   12. Ce anume vă deranjează cel mai mult? 

      a. Un loc dezordonat. 

      b. Un loc prea tăcut. 

      c. Un loc inconfortabil din punct de vedere fizic sau emoţional. 

      d. Un loc în care ni se permit activităţi, sau care nu oferă suficient spaţiu de mişcare. 

13. Ce vă deranjează cel mai mult atunci când cineva vă predă un subiect? 

      a. Să ascultaţi o expunere neînsoţită de materiale vizuale. 

      b. Să fiţi nevoit să citiţi în tăcere, fără explicaţii verbale sau discuţii. 

      c. Să nu vi se îngăduie să desenaţi, să mâzgăliţi, să atingeţi ceva cu mâinile, sau să faceţi  

       însemnări, chiar dacă nu le veţi reciti niciodată. 

    d. Să fiţi nevoit să priviţi şi să ascultaţi, fără a vă putea clinti. 

14. Rememoraţi o amintire fericită din viaţă. Petreceţi câteva secunde căutând să vă amintiţi cât mai multe 
detalii. După ce aţi retrăit episodul, ce amintiri ies în evidenţă? 

    a. Cele văzute- descrierele vizuale ale oamenilor, locurilor şi obiectelor. 

    b. Cele auzite- dialoguri şi conversaţii, replicile dumneavoastră şi sunetele din jur. 

    c. Senzaţiile de pe piele şi corp, precum şi felul cum v-aţi simţit, fizic şi emoţional. 

    d. Acţiunile şi activităţile întreprinse de dumneavoastră şi mişcările corpului. 

15. Rememoraţi o vacanţă sau o călătorie. Petreceţi câteva secunde căutând să vă amintiţi cât mai multe 
detalii. După ce aţi retrăit episodul, ce amintiri ies în evidenţă? 

   a. Cele văzute – descrierile vizuale ale oamenilor, locurilor şi obiectelor. 

   b. Cele auzite – dialoguri şi conversaţii, replicile dumneavoastră şi suntetele din jur. 

   c. Senzaţiile de pe piele şi corp, precum şi felul cum v-aţi simţit, fizic şi emoţional. 

   d. Acţiunile şi activităţile întreprinse de dumneavoastră şi mişcările corpului. 

16. Imaginaţi-vă că aţi fi nevoit să vă petreceţi tot timpul în unul din următoarele locuri, în care se desfăşoară 
activităţi diferite. Unde v-aţi simţi cel mai confortabil? 

  a. Un loc în care puteţi să citiţi; să priviţi tablouri, opere de artă, hărţi, grafice şi fotografii; să rezolvaţi puzzle-
uri vizuale, de felul labirinturilor sau descoperirii fragmentului lipsă dintr-un tablou; să jucaţi jocuri cu litere, de tip 
scrabble, să efectuaţi decoraţiuni interioare etc. 

  b. Un loc în care puteţi asculta muzică, talk-show-uri radiofonice sau TV, ori ştiri; să cântaţi, vocal sau la un 
instrument; să jucaţi jocuri verbale, să participaţi la dezbateri; să citiţi cu voce tare, să recitaţi fragmente din piese 
sau filme etc. 

  c. Un loc în care puteţi desena, picta, sculpta sau crea obiecte artizanale; să scrieţi sau să dactilografiaţi; să 
efectuaţi activităţi ce implică mâinile, aşa cum sunt cântatul la un instrument, jucatul de şah, dame etc; să construiţi 
machete. 

  d. Un loc în care puteţi să faceţi sport, să jucaţi jocuri cu mingea, ori jocuri de acţiune, care implică mişcarea 
trupului, sau să jucaţi în piese ori spectacole; să efectuaţi proiecte în care să vă deplasaţi constant; să efectuaţi 
experienţe, sau să exploraţi şi să descoperiţi lucruri noi; să construiţi sau să reparaţi diverse obiecte; să participaţi 
în activităţi de echipă cu caracter competitiv. 

17. Dacă ar fi necesar să vă reamintiţi un cuvânt nou, vi l-aţi aminti cel mai bine:  
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 a. Văzându-l.     b. Auzindu-l.       c. Scriindu-l.      d. Mimându-l, mental sau fizic. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND EVALUAREA TESTULUI 

Adunaţi rezultatele testului după cum urmează (dacă la o întrebare aţi oferit mai 
multe răspunsuri, adunaţi-le pe toate): 
Adunaţi toate răspunsurile notate „a” şi scrieţi totalul:_____.   
Adunaţi toate răspunsurile notate „b” şi scrieţi totalul:_____. 
Adunaţi toate răspunsurile notate „c” şi scrieţi totalul:_____. 
Adunaţi toate răspunsurile notate „d” şi scrieţi totalul:_____. 
 

Dacă înregistraţi punctajul cel mai mare la categoria “a”, sunteţi un vizual. 
Dacă înregistraţi punctajul cel mai mare la categoria „b”, sunteţi un auditiv. 
Dacă înregistraţi punctajul cel mai mare la categoria „c”, sunteţi un tactil. 
Dacă înregistraţi punctajul cel mai mare la categoria „d”, sunteţi un kinestezic. 
 

Aranjaţi categoriile în ordinea descrescătoare a punctajelor.  
Observaţie: Unii indivizi au dezvoltat câteva sau toate stilurile de învăţat, 
 de aceea este posibil ca două, trei sau chiar patru stiluri de învăţat să fie 
conectate. 

 

 
Voideș Cajban Iuliana, clasa a X-a B  

 

 

 

 

Cojocariu Camelia Maria, clasa a X-a D  
Filip Andreea Ionela, clasa a XII-a B  

Ciorobîtca Stefania, clasa a X-a A 

Voideș Cajban Iuliana, clasa a X-a B  



22                              Pur și simplu Adolescent-nr. 13 / 2021  

 

 

 

 

 

    Prof. Maria Magdalena Ungureanu 

 

Avem de zece ori mai multe bacterii pe piele și în interiorul nostru, decât celule umane. Nu pot fi gândite 

separat de restul organismului.    

Microorganismele (micros din greacă, mic și organismus, din latină, organism) sau microbii 

(micros, din greacă mic și bios, viață) sperie lumea de ceva vreme. De zece ori mai numeroase decât celulele 

corpului uman, aceste microorganisme decid predispoziția la obezitate, diabet, precum și funcționarea 

sistemului imunitar.  Toate bacteriile din corpul uman formează MICROBIOMUL.  

Să vorbim despre cele prietenoase…  

 Sunt primele forme de viață apărute pe pământ și 

ne sunt mai mult prieteni decât dușmani. Bacteriile, 

spre exemplu, sunt omniprezente în apă, aer, sol, 

organisme vegetale și animale, sunt cu noi și în jurul 

nostru și viața nu ar fi posibilă fără ele. 

Mitocondriile, centralele energetice celulare, care 

produc ATP, au fost la originea lor bacterii, care au 

intrat în celula eucariotă, au făcut simbioză cu aceasta 

și au devenit componente celulare extrem de utile 

organismelor vii. La fel s-a întâmplat și în cazul 

cloroplastelor, plastide cu clorofilă, cu rol în 

fotosinteză. Și acestea au fost bacterii, au realizat 

simbioză cu celulele vegetale și au devenit organite celulare, fără de care viața nu ar fi posibilă pentru că 

fotosinteza este cel mai important proces metabolic de pe Pământ prin producerea de oxigen și hrană 

(biomasă). 

În intestinul gros al omului există bacterii bune, prietenoase. Potrivit expertilor americani, 80% din 

sistemul imunitar se regăsește în intestin, unde există 2 kg de bacterii “bune”, echivalentul a două pungi 

de zahăr.  Se mai numesc probiotice, bacterii vii sau fermenți buni, care 

oferă numeroase beneficii organismului, în special sistemului digestiv, 

deoarece reechilibează balanța microbiologică a organismului: 

Lactobacillus, protejează organismul împotriva infecțiilor și a bolilor. De 

exemplu, la nivelul vaginului, se hrănește cu zaharuri și produce acid 

lactic, care descurajează dezvoltarea altor bacterii responsabile pentru 

infecțiile vaginale Se găsește și în iaurt, chefir, lapte de capră, brânză 

gouda. În alimente găsim două tipuri de Lactobacillus: bulgaricus și 

acidophilus. Altele, Bifidobacteriile, stimulează sistemul imunitar. Se 

găsește și în iaurt, lapte și brânzeturi sub mai multe forme: 

Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium animalis și Bifidobacterium 

lactis.   

Academician doctor Octavian Popescu, microbiolog:  

În decursul evoluției am împrumutat de la bacteriile pe care le avem 

în tubul nostru gene de care aveam nevoie. Fără bacteriile din tubul digestiv 

nu am putea trăi.  

 

Voiadeș Florin Sebastian, clasa a X-a D  
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   ISTORIA SECRETARIATULUI 
 

    Secretar șef, Cristina Pascal 
 

O abordare evolutivă a meseriei 

de secretar nu se poate realiza decât 

în contextul evoluţiei istorice a 

managementului şi a mijloacelor de 

comunicaţie. 

Încă din fazele de început, în 

practicarea acestei meserii, 

descoperim trei coordonate esenţiale 

care i-au marcat funcţionarea până 

astăzi: 

- meseria de secretar a apărut şi 

a funcţionat întotdeauna pe lângă 

factorii de decizie ai vieţii 

economico- sociale; 
- tratarea informaţiei scrise, a  

stat la baza acestei activităţi; 

- confidenţialitatea, a constituit 

o cerinţă esenţială sub aspect 

deontologic. 
Coordonata confidenţialităţii 

este sugerată chiar de termenul 

„secretar”(ă), provenind din 

latinescul „secretum” (secret, taină) 

şi desemnând o persoană care ştie şi 

păstrează secrete. Sub aspect practic, 

meseria de secretar precedă – în timp 

istoric, apariţia denumirii sale. Dacă 

ţinem cont de faptul că primele forme 

ale scrierii au apărut din necesităţile 

administraţiei de stat de a emite 

dispoziţii, de a da ordine şi a 

administra bunuri, putem lega 

apariţia acestei meserii de casta 

scribilor, secretarii autorităţilor, 

consideraţi a constitui prima celulă a 

birocraţiei, în Orientul antic. În 

special, în perioada faraonilor 

egipteni, scribii au fost printre primii 

colaboratori specializaţi în 

comunicarea scrisă. Problema 

confidenţialităţii se punea, la vremea 

respectivă, numai pe cale orală, fiind 

extrem de rare persoanele care ştiau 

să citească. 

Treptat, prin trecerea de la un 

sistem economic la altul şi prin 

evoluţia mijloacelor de comunicaţie, 

se conturează alte coordonate 

funcţionale ale acestei profesii. În 

perioada feudalismului, o data cu 

schimbările produse în sistemele de 

conducere prin apariţia anumitor 

grade de ierarhizare si prin apariţia 

hârtiei ca suport informaţional, 

munca de secretariat capătă 

contururile specializării. 

În limba română termenul a fost 

preluat sub forma grămătic şi a 

circulat cu sensul de „secretar” sau 

„scriitor” într-o cancelarie 

domnească, corespondenţa 

monarhului sau a unor înalţi 

demnitari. Aceasta presupunea 

menţinerea în continuare, a sarcinilor 

iniţiale de caligrafiere a textelor, la 

care sau adăugat alte operaţiuni de 

expediere, dar şi de evidenţă a 

circulaţiei documentelor scrise. 

In epoca modernă, o dată cu 

pătrunderea maşinilor de scris 

mecanice în structurile 

administrative, imaginea secretarei 

se va asociata atât de profund cu acest 

mijloc de imprimare a textelor, încât 

activitatea sa se va confunda până în 

epoca contemporană, cu aceea de 

dactilograf. 

Trebuie precizat însă, că din 

punct de vedere istoric, această 

meserie a aparţinut bărbaţilor, până la 

începutul secolului XX, când au 

început să fie promovate drepturile 

cetăţeneşti refuzate femeii secole de-

a rândul. Nici Revoluţia Franceză cu 

ideile ei luminoase nu a avut curajul 

să lanseze femeia în viaţa 

administrativă, dar a declanşat goana 

după o egalitate de sexe.  
În epoca contemporană, 

conform statisticilor, 95% din 

funcţiile de secretar sunt ocupate de 

femei, în special în ţările Europei 

Occidentale, ele dovedindu-se mai 

dotate decât bărbaţii în domeniul 

competenţei sociale şi al inteligenţei 

emoţionale. Se conturează, astfel, noi 

cerinţe, privind practicarea acestei 

profesiuni. 
Managementul modern, 

cristalizat ca ştiinţă tot la începutul 

secolului XX, dezvoltă noi valori, 

privind resursele umane şi resursele 

informaţionale, la aceasta aducându-

şi contribuţia ştiinţe precum 

sociologia, psihologia, ergonomia. 

În spatele acestui curent 

ascensional se află şi dezvoltarea 

continuă a tehnologiilor 

informaţionale şi comunicaţionale 

care au revoluţionat viaţa birourilor. 

Astăzi, competenţele secretariatului 

impun în egală măsură, cunoştinţe, 

informaţii şi deprinderi cerute muncii 

tradiţionale secretariale la care se 

adaugă altele noi: domeniul biroticii. 

Abordând, cerinţele actuale ale 

acestei profesiuni, la modul general, 

putem enumera: stăpânirea 

procedeelor de citire şi scriere rapidă; 

utilizarea calculatorului în editarea 

de texte şi pentru baze de date; 

utilizarea celorlalte aparatelor de 

tratare a informaţiei şi comunicaţie; 

cunoaşterea principiilor de 

organizare a timpului şi a 

documentelor; posedarea  si 

exercitarea a 1-2 limbi de circulaţie 

internaţională; cunoştinţe generale de  

legislatie, statistică şi contabilitate; 

abilităţi de comportament în relaţiile 

cu publicul şi alţi factori.   Din 

această perspectivă, activitatea 

secretariatelor devine tot mai 

complexă şi specializată. Secretara 

este tot mai implicată în procesul de 

gândire fiind nevoită de multe ori să 

preia părţi din activităţile conducerii 

spre a le prelucra independent, să 

gestioneze fluxuri de informaţii şi 

timpul managerilor, să manevreze 

mijloace tehnice de tratare a 

informaţiei şi de comunicaţie.

Mihăilă Sara, clasa aIXa A 
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EUL  RECEPTOR 
 

 

Piatra-Neamț,1 martie 2021 

 
 

 

Dragă Maitreyi, 
Sunt o elevă din clasa a IX-a, profil pedagogic și am avut de citit romanul a cărui protagonistă 

ești, tu – „cel mai exotic personaj feminin din literatura română”, al inconfundabilului Mircea 
Eliade. 

Pe parcursul cărții am observat schimbări în comportamentul tău și m-am bucurat că ai fost 
văzută mult mai frumoasă în ochii celui pe care îl iubești. Ai fost puternică, în ciuda faptului că ai 
fost înjosită, îndepărtată, închisă și bătută de către părinții tăi, nu ți-ai pierdut speranța, ai 
continuat să crezi în dragostea dintre voi doi, ai luptat pentru ea, împotrivindu-te celorlalți. 

Admir gingășia și înțelepciunea pe care le prezinți în felul tău. Ești o fată tânără de 
șaisprezece ani, iar îndrăzneala ta era imprevizibilă pentru mine, dar și pentru Allan. Ai decis că 
ești îndrăgostită cu adevărat și dorești să devii femeie în toată firea; a fost un moment 
surprinzător, ai înțeles faptul că ești pregătită să devii a lui printr-un legământ, să rămâi tot restul 
vieții cu el, ceea ce penru mine a fost neașteptat. Actele de sensibilitate, apropierea fizică prin 
atingerile fine scot la iveală trăsăturile comportamentale ale unei ființe dăruitoare de bucurie, ce 
împărtășește doar gânduri pure și sincere. Personalitatea ta, fiind foarte imprevizibilă, m-a surprins 
în fiecare moment al citirii acestui roman.  

Te consider o persoană interesantă, ai o minte deschisă și un suflet bun și cred că, dacă am 
putea să ne cunoaștem, am avea multe de aflat una de la cealaltă.  

Aș fi foarte încântată de o înâlnire cu tine, dragă și scumpă Maitreyi... 

Cu drag, 

o mică cititoare, 

Diana 

Balan Diana, clasa a IX-a B 

Prof. coordonator, Ana-Maria Vizitiu 
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Piatra-Neamț,1 martie 2021 

 

 
 

Dragă Maitreyi, 

 

Îți scriu aceste cuvinte din perspectiva unui adolescent profund impresionat de povestea de dragoste 

imposibilă, neîmplinită, dureroasă și tragică dintre tine și Allan. 

Am admirat la tine sensibilitatea, naturalețea, profunzimea sentimentelor și dragostea pură pe care 
ai dăruit-o lui Allan, fără a ține cont de faptul că proveniți din lumi diferite. 

Mi-a plăcut modul în care tu și Allan v-ați unit sufletele, prin logodna realizată în mijlocul naturii, 
la marginea lacului, iar jurământul pe care l-ai făcut m-a emoționat foarte mult, acesta provenind dintr-
o dragoste adevărată ca a ta. Iubirea este, poate, cel mai complex sentiment omenesc. Ea leagă pe un om 

de alt om, așa cum nimic altceva pe lumea aceasta nu o poate face. Consider, de asemenea, că iubirea nu 

este dăruită decât celor care, la rândul lor, o caută și știu să o dăruiască, la fel cum a fost și în cazul tău. 

În momentul în care părinții tăi au aflat de iubirea dintre tine și Allan, mi s-a părut un gest nobil 

că ți-ai asumat dragostea. Puțini oameni au curajul și puterea de a lupta pentru ceea ce-și doresc, 

motiv pentru care te felicit și îmi doresc și eu să pot fi un luptător ca tine, într-o zi.  
După despărțirea tragică dintre tine și Allan, am apreciat faptul că tu nu ai uitat de partenerul tău, 

că ai continuat să te gândești la el și ai încercat tot posibilul pentru a te reîntoarce la el, ajungând chiar 
la unele situații limită, dar cu care nu sunt de acord. Să te oferi vânzătorului de fructe nu mi s-a părut 
cea mai bună alegere, pentru că ai făcut acest gest mai mult pentru a te răzbuna pe familia ta și mai 
puțin pentru a-l recuceri pe Allan. 

În viață sunt momente când nu toate deciziile pe care le luăm sunt cele mai bune. Se spune că a greși 
este omenește și trebuie să acceptăm că greșeala face parte din experiențele noastre de învățare, că ne 
ajută să evoluăm. 

Mi-ar plăcea să aflu mai multe despre tine și despre viața ta după Allan. 
 

 

Cu drag,                                                                                                                                    
Alex 

 

Roman Alexandru Cristian, clasa a IX-a B 

Prof. coordonator, Ana-Maria Vizitiu 
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Dacă ar mai fi Caragiale... 
 

    Anechitei Ștefana, clasa aXII-a E 

   prof. coordonator, Alina  Foltea 

 

Cum ar fi ca 

astăzi peste prostie și 

incultură să nu se 

mai treacă cu 

vederea? Să nu mai 

facă parte din 

normal. Cum ar fi 

dacă ar mai exista 

acest Caragiale care 

ar așterne pe al său 

condei realitatea așa 

cum este, 

mai în 

glumă ... mai în serios? Să vină iar 

acest dâmbovițean cărunt să 

transforme ridicolul în artă, ignoranța 

în rușine și râsul în colac de salvare? 

„Lumea asta se aseamănă cu un 

vast bâlci”, spunea cândva un anume 

Ion. Si cel mai probabil avea dreptate. 

Minciuna are valențe aici până și de 

adevăr, iar lucrurile greșite rămân 

greșite, doar dacă alegi să le privești 

cu ambii ochi deschiși.  

Până la urmă cine să mai judece? 

Cine să mai spună că prostia nu este o virtute? 

Adică, cine sa mai vadă asta până la urmă? Cum 

ar fi să așteptam iar cu sufletul la gură apariția 

scriiturii doar pentru a avea așternute în fața 

noastră defectele societății? Negru pe alb și, mai 

important, adevăr peste minciună.  

S-a spus că râsul salvează. Și bine s-a spus, 

dar cine să mai facă asta când până și râsul are 

gust amar?  Dacă ar mai fi Caragiale, poate că și 

farsa politică s-ar opri, de frică ca nu cumva să fie 

demascată...pe scena teatrului - cel mai probabil. 

Poate că am fi mai atenți la ce scoatem pe gură, 

să nu ajungem cumva faimoși pentru vreo replică 

prea puțin gândită. 

Poate ne-am lupta mai mult ca numele să nu 

ne rămână  „Curat murdar!" Poate...sau poate 

nu s-ar schimba nimic. Cel mai posibil omul ar 

rămâne om așa cum este.    S-ar justifica doar în 

fața propriei persoane, ce mai contează restul 

lumii? 

Prostia ar 

rămâne prostie 

până când o poți 

compara cu ceva 

mai bun. Și cum 

tot ce este mai 

bun e și greu de 

găsit, am 

accepta-o și pe 

asta. Cultura 

probabil ar 

exista dacă nu ar 

„lipsi cu 

desăvârșire". 

Poate existența 

unui 

Caragiale ar 

schimba minți și idei sau poate nici 

măcar asta nu ar fi suficient. Greu de 

estimat! 

  În această lume greu de descris, 

greu de scris, doar onoarea și scrisoarea 

mai sunt atât de des pierdute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EUL  CRITIC 
 

 

Mihalache Bianca, clasa aIX-A Vieru Ana Maria, clasa a IX-a C  

Popa Ana Carina, clasa a XII-a B  

Radu Ana Raluca, clasa a IX-aD  
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...Anechitei Ștefana, clasa a XII-a E 

    Prof. coordonator, Alina Foltea 
 

 

Între a înțelege și a iubi 

Am ales să mai zăbovesc. 

Doar o clipă cât o secundă 

Să-mi fac ochii să se-aprindă. 
 

Ca apoi să privesc spre cer 

Să aflu de ce stelele dimineața pier. 

Să vad cum pot să renasc prin cunoaștere, 

Cum din întuneric și durere se naște creație. 
 

Să-mi asemăn visul cu trăirea 

Și somnul cu trezirea. 

 

 

 

 

 

Să-mi fac din trecut poveste, 

Din viitor un joc cu piese. 
 

Din prezent o poezie 

Așternută pe hârtie. 

Din mai multe inimi frânte 

Să-mi clădesc un drum de munte. 

Peste care să-mi port pașii 

Mai departe decât alții. 

 

Dintr-un pas să fac un cerc, 

Dintr-un glas un singur crez. 

Dintr-o vorba poate un zâmbet 

Dintr-o lacrimă un cântec 

 

Între a înțelege și a iubi 

Am ales să mai zăbovesc. 

Să înțeleg cum să iubesc 

Să iubesc și să mă opresc.

 

 
 

 

 

 

 

    Anechitei Ștefana, clasa a XII-a E 

    Prof. coordonator, Alina Foltea 

Am stat atât de liniștită. Fără să simt ceva și totodată simțind întreg 

universul într-o singura clipă…simțind iarba fină sub picioarele-mi 

goale... simțind briza de seară care îmi șoptea că e timpul să merg acasă. 

Lumina lunii îmi traversează chipul încet, cu grijă, parcă încercând să 

găsească o urmă a oricărui fel de emoție. Dar eu sunt stană. Sunt o piatră 

fără de emoție și în același timp o combinație între toate sentimentele de 

pe lume. Eu nu simt nimic într-o bătaie de inimă, 

iar în intervalul dintre alte două o întreagă galaxie explodează în sufletul meu.   

Acum este iar seară. Eu stau. Privesc cerul sau poate chiar el mă privește pe 

mine. Poți crede că sunt îndrăgostită, dar de unde știi că mă pot iubi măcar pe 

mine? Poți crede că asta este pură nebunie, dar ești tu oare sigur de propria-ți 

luciditate? 

Eu am toate sentimentele existente. Am luna-n ochi, iar când clipesc o 

transform în soare. Am pământul într-o mână și-l preschimb în praf de stele. Am 

briza în cealaltă mână, o scap printre degete și o transform în furtună. Am stelele 

adunate într-un sac, iar seara am grijă să le așez din nou pe cer. Am norii într-o 

cutie ce-mi stă acum așezată la picioare. Am toate acestea și totuși nu am nimic.   

Luna pălește când din ochii mei curg râuri nesecate. Soarele se stinge când 

privirea mea devine rece. Praful de stele e de fapt dovada că o altă iubire s-a stins, 

EUL  CREATOR 
 

 

O CLIPĂ 

Gineralu Iris Amalia clasa a IX-a A  

Chelea Marcela, clasa a X-a E  
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lăsând în urma doar o dorință. Briza transformată în furtună face acum ravagii doar în sufletul meu. Așez 

stelele pe cer, dar fără de folos...dimineața oricum toate pier. 

Am sentimente și totuși nu am nimic. Am o inimă ce bate independent, smuncindu-mi necontenit 

pieptul. Am un suflet rătăcit printre alte mii asemenea. Am un corp ce nu știe de unde vine și nici unde se 

îndreaptă. Mă am pe mine, dar mintea, graiul și suflarea mi se opresc atunci când cineva mă întreabă cine 

sunt. Atât de multe îmi sunt date mie și totuși nimic nu este al meu de drept.  Nu am puterea să aleg ce 

simt, deci nu am absolut nicio putere asupra a tot ce se p 

resupune că este „al meu”. 

S-a făcut târziu. Târziu era și când am venit, dar cine sunt eu să judec timpul?  

Cred că a venit vremea să mă ridic, să îmi iau pătura și să mă întorc acasă. Nici în această seară nu am 

găsit un răspuns sau măcar o întrebare potrivită. Poate mâine. Poate mâine noaptea îmi va fi într-un final 

călăuză. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

    Mădălina Cerbu, clasa a XII-a D 

    Prof. coordonator, Claudia Bizu 
 

Februarie... 

Ești mai rece ca oricând 
Mă rănești, mă faci să plâng, 
Zbori rapid, parcă prea crud 
Pentru sufletul meu blând. 
 

Iunie... 
Te rog să-mi dai 
O secundă, câțiva ani... 
Mă inunzi în anxietate 
Fiindcă zbor spre facultate. 
 

Liceu... 

Mi-ai fost prieten și dușman 
M-ai schimbat din an în an 
Ți-o ofer în dar oricum 
Pe mine, cea de acum. 
 

Piatra Neamț... 
Locul sufletului meu- 
Am să te iubesc mereu; 
Melancolic și boem 

Ești desprins dintr-un poem. 
 

Dărmanești... 
Vă las cu greu 
Străzilor înspre liceu. 
Tu ești raiul meu ploios 
Parcă din Bacovia scos. 
 

Prieteni... 
Vă las glumele, umorul 

Petrecerile și alcoolul; 
Clipele de fericire- 
Cea mai dulce amintire. 
 

Colegi... 
Vă iubesc pe fiecare 
Gândul spre voi o să-mi 
zboare 
Acolo unde veți merge 
Visurile să culegeți. 

 

Profesori... 
N-aș putea să închei 
Fără voi, dascalii mei. 
Cultura voi mi-ați sădit 

Și-mpreună am construit. 
 

Asachi... 
Tu, cel ce m-ai „adoptat” 
Spre frumos m-ai îndreptat 
Mi-ai dat aripi și ușor 
M-ai pregătit pentru zbor. 
 

Părinți... 
Ai mei îngeri pe pământ 
Vă port tot mereu în gând 
Deja mă apasă dorul 
Fiindcă se apropie zborul... 
 

Mădă... 
Cu drag astăzi ne zâmbim 
Am învațat să ne iubim. 
Copil drag, te las cu bine 
Deși te voi lua cu mine. 
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Croitoru Delia Veronica, clasa a XI- a C 

 Prof. coordonator, Oana Zugravu 
 

Viața este o minune 
cu toată dărnicia ei. 
Credem în previziune - 
din asta facem un temei. 
 

Ne naștem toți din vis frumos 
și dintr-o clară viziune. 
Pășim pe drumul luminos, 
chiar și când soarele apune. 
 

Din moși-strămoși ne primenim 
cu multă-nțelepciune 
Și pe pământ ne regăsim 

în multă rațiune. 

 

Suntem copii cu jurământ - 
să facem lumea artă, 
să-mbogățim acest pământ, 
fundamentând o cartă. 
 

Când viitorul ne îmbie  
s-aducem pace-n univers, 
să fie totul poezie,  
să scriem viața vers cu vers. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todiriță Andreea Denisa, clasa a X-a B  

PĂMÂNT 
    Tunoaia Ana-Maria, clasa a XI-a  C 

    Prof.coordonator, Oana Zugravu 

 
Aflându-mă la miliarde de kilometri distanță de Planeta Pământ, de dulcea mea casă,  am reușit să mă 

cufund în stele. Privesc cu uimire întregul Univers. În orice unghi, în orice parte m-aș uita, privesc uluită 
infinitul. 

În apropierea mingii de foc, Preamăritul Soare ne menține pacea eternă asupra Galaxiei, alături de cei opt 

apropiați ai săi.  Locul din care provine al treilea ucenic al Stăpânului Soare se distinge considerabil prin 

abundența albastrului de Caraibe. Pentru o clipă meditez. Privesc cu ardoare propriul cămin și realizez cât de 

imens pare a fi ca dimensiune pentru noi, oamenii de pe Pământ, și cât de minuscul și inofensiv pare a fi pentru 

un străin, pentru o ființă care nu a călătorit niciodată pe această planetă. Lumea, o iluzie aflată în 

contradictoriu, este foarte greu de perceput. Noi, copii ai lumii mici, ne bucurăm de minuscula planetă pe care 

o avem. Noi, oamenii, precum furnicile, constituim niște ființe neînsemnate care își clădesc propriul mușuroi. 

Viața continuă, timpul este iluzoriu și trebuie să petrecem cât mai frumos cu putiință, pentru că nimeni nu a 

dobândit viață veșnică. Uitându-mă la milostivul ucenic, îmi dau seama cât de mult îmi iubesc casa, cât de 

mult ar trebui să apreciez că fac parte din ea. Toate cele șapte continente sunt în aceeași măsură speciale prin 

cultura și civilizația lor, pentru varietățile formelor de relief pe care le adăpostesc și, mai ales, sunt speciale 

pentru coloniile de furnici care lucrează neîncetat la clădirea și conservarea mușuroiului. 

Deși am fost speriată la început, cum că sunt o viață neimportantă, am realizat că fiecare ființă are o 

însemnătate aparte, Terra fiind o planetă deosebită și valoroasă pentru acest Univers. De-abia aștept să mă 

întorc acasă! 
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    Oana - Iulia Samoilă, clasa a X-a B 

   Prof. coordonator, Daniela Baciu 

 

  De când am pierdut tot ce am construit împreună, am fost aruncată 

într-un infern al durerii. Prinsă în arta dezamăgirii, a regretelor și a 

trecutului, e greu să supraviețuiești. Inima-mi zace pe podea, spartă în mii 

de cioburi. Privesc pierdută în jur, caut o cale de scăpare. Nimic ce mă 

poate ajuta. Strig disperată după ajutor, însă nu mă aude nimeni.  
Se pare că trebuie să mă vindec de una singură și să transform acest 

tablou melancolic într-unul mai plin de viață. Am să las la vedere mici 

urme întunecate ce o să arate rănile căpătate în timp, iar restul va 

reprezenta toate momentele fericite din viața mea.  
Dar cea mai importantă e speranța. Ea mi-a dat curaj să lupt. 
Dacă nu pot evada de aici, atunci aș putea transforma acest loc din infern, în paradis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cazacu Petronela Monica, clasa a X-a A 

August 
   Bilbor Andrei, clasa a XII-a D 

   Prof. Coordonator, Claudia Bizu 
 

Mergeam puțin stresat, dar entuziasmat, nu știu de ce și nici nu cred că am să aflu 

vreodată. Deodată am văzut-o... a stat timpul în loc pentru două minute si imediat am auzit 

o voce blândă, dar consistentă, nu știu ce am auzit, dar am tresărit ca un copil ce a văzut 

pentru prima dată marea ... Am luat-o ușor la pas, nici nu știu când am ajuns la cafeneaua 

de sub pasarelă, dar am comandat și am început să vorbim. Nu-mi amintesc nicio propoziție 

din ce am discutat, dar știu tot ce a vrut să spună și fiecare emoție care era complet nouă 

pentru mine. Puteam să jur că universul dansează în ochii ei în acea zi și, chiar dacă aș fi 

avut harta cerului, tot nu aș fi putut să găsesc o cale de ieșire. Am terminat cafeaua și ne-

am văzut de drum (cei mai buni 10 lei din viata mea). Ne-au acompaniat și stelele, ne uitam 

ca doi copii sub un ocean nemărginit. Am condus-o acasă, mi-am luat rămas bun si am 

devenit doi străini cu amintiri.... ah …de-aș putea să mă întorc 

 în august ... 

Noi 
 

Suntem călători... 
Ce ne cautăm veșnic muza.... 
Muza care fară de noi  
Se pierde-n pribegie  
În timp ce inima săraca... 
Plânge și se roagă ... 
Se roagă la Dumnezeu  
Pentru puțină vlagă… 

 

Sucioaia Diana Elena, clasa a XI-a B  
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    Ștefania-Bianca Mihalache, cls. a IX-a A 

   Prof. coordonator, Daniela Baciu           

*sursă inspirațională - dl Radu Paraschivescu  
 

Bine v-am găsit la cea de-a cincea Pastilă de Limbă! 

Vă voi vorbi despre diferențele dintre exprimarea orală și cea scrisă, iar la final voi propune câteva 

neologisme ce vă vor îmbogăți vocabularul! 

Acestea fiind spuse, să-i dăm drumul! 

 1. Nu e un secret pentru nimeni că exprimarea în scris e mai 

îngrijită decât cea orală. Când transmiți un mesaj în scris, ai timp să te 

gândești la formularea optimă, să revii, să modifici. Când o faci verbal, 

răgazul nu există și exprimarea trebuie să fie corectă din capul locului. 

Așa se explică faptul că una și aceeași persoană poate să comită prin viu 

grai greșeli pe care nu le face în scris.  

De exemplu, mulți dintre noi spun incorect: ,,filmul care l-am văzut”, dar 

scriu corect „filmul pe care l-am văzut” sau „mi-ar place să merg în Toscana”, 

dar scriu corect „mi-ar plăcea să merg în Toscana”. (Până la urmă, cui nu i-ar 

prinde bine o vacanță în Toscana?!)       

  Pe de altă parte, există o categorie de greșeli comise prin ceea ce se 

poate numi „acordul fals”. În acest caz, vorbitorul pierde din vedere subiectul 

real al propoziției sau al frazei și folosește verbul la o altă persoană decât cea 

cuvenită. Și fiindcă afirmația fără exemple e inutilă, iată în continuare o mostră 

de exprimare incorectă.  

Greșit : „Unul din trei români își fac cumpărăturile o dată pe săptămână”.  

Firește, enunțul este incorect, câtă vreme forma de plural „fac” nu are ce să 

caute într-o propoziție în care subiectul este singularul „unul”. „Fac” apare fiindcă vorbitorul se gândește la „trei 

români”.  

Corect : „Unul din trei români își face cumpărăturile o dată pe săptămână”. 

Ce ziceți , vi s-a întâmplat vreodată ca rațiunea să vă joace feste și să cădeți victime ale acordului fals? Dacă 

da, acum știți cum să-i veniți de hac! 

2. După cum v-am promis, iată câteva neologisme pe care le puteți 

utiliza atunci când vreți să dați pe spate pe cineva: 

➢ abscons = greu de înțeles 

➢ inefabil = greu de exprimat în cuvinte 

➢ emulație = întrecere, concurență 
 

Pe data viitoare, dragilor! 

P.S.: Ați observat vreo diferență? Da, Andreea Filimon mi-a predat 

ștafeta! A plecat la facultate, unde îi doresc să aibă multă baftă și rezultate 

excepționale! 

 

 

 

SĂ NE VERIFICĂM CUNOȘTINȚELE DE LIMBĂ 

ROMÂNĂ 
    Prof. Alina Foltea 

1. Există pleonasme în toate cuvintele din seria:  

a. alocuțiune scurtă, om înfuriat, mai superior 

b. mai inferior, copil frumos, casă înaltă 

PASTILA DE LIMBĂ 

Guriuc Ariadna Maria, clasa a IX-a D  

Bordeianu Alexandra, clasa a XI-a A  
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c. a colabora împreună, mai repede, apă curgătoare 

d. propria biografie, protagonist principal, concluzie finală. 

     

 2. Varianta cu toate formele corecte este: 

  a. clujan, înșală, șaișpe 

  b. complecse, ambigu, unsprezece 

  c. arădean, așază, paisprezece 

  d. psiholoagă, doișpe, nou-născuți. 

  

  3.Sunt neologisme toate cuvintele din seria:  

   a. ipocrit, ludic, arnăut, premoniție 

   b. punitiv, argat, compact, veridic 

   c. valid, blând, lubeniță 

   d. altruist, infim, habitat 

 

4.Sinonimele cuvintelor: pudoare, deferență, impertinent sunt: 

a. nerușinare, deosebire, importanță 

b. respect, indiferență, imperios 

c. sfială, respect, obraznic 

d. vină, duplicitate, insolent 

 

5.Seria care cuprinde doar adjective fără grade de comparație este: 

a. feroce, galben, optim, suplu 

b. pătrat, anterior, complet, sublim 

c. sobru, gri, mort, vioi 

d. generos, maro, dulce, posterior. 

 

6.Identifică seria în care toate formele verbale sunt corecte: 

a. să știi, i-ar plăcea, creează, amâni 

b. ar fii, va cade, știind, coase 

c. curățind, taceți, a agreat, miroase 

d. cheltuie, făceți, scadem, toarce 

 

7. Nu există hiat în toate cuvintele din seria:  

a. fierbe, cabrioletă, funcție, fioritură (ornament muzical) 

b. fierbe, fiică, email, ied 

c. fierbe, cabrioletă, email, ied 

d. fierbe, email, funcție, boccea. 

 

8. Enunțul Ea cumpărase un câine-lup astăzi, conține: 

a. două cuvinte formate prin compunere 

b. un cuvânt format prin compunere 

c. trei cuvinte formate prin compunere 

d. niciun cuvânt format prin compunere 

 

 

9. Sunt corecte toate formele de conjunctiv ale verbelor din seria:  

a. să scri, să vii, să fii, să descrii 

b. să scrii, să vii, să fii, să descrii 

c. să scrii, să vii, să fi, să descrii 

d. să scrii, să vii, să fii, să descri 

10. Cuvintele anglofil și anglofob sunt:     

  

a. paronime       Răspunsuri: 

b. sinonime        

c. antonime 

d. omonime 

1d ,2c, 3d, 4c, 5b, 6a, 7b,8a, 9b, 10 

c 

Braiș Denisa Elena, clasa a X-a E  

Duceag Daniel Ștefan, clasa a X-a B  

Sucioaia Diana Elena, clasa a XI-a B  
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   Bețivu Ana, clasa a XII-a C 

   Prof.coordonator, Oana Zugravu 

 

E mare urgia - bat-o pustia s-o bată! A năvălit pandemia în țara 

noastră și ne hărțuiește cu statisticile ei. Ba cresc cifrele peste 
noapte ca aluatul bine dospit, ba scad câte puțin - de la o zi la alta, 

purtându-ne în iureșul statisticilor ca pe niște puișori răzlețiți de 

vântul năprasnic al iernii. 
Luptăm cu indiferența și iresponsabilitatea care rânjesc sfidător 

pe chipurile oamenilor ce nu poartă mască. Hăulim prin hățișurile 

manipulării opiniei publice, uitând cu desăvârșire de credință, de 
optimism, de omenie... Ne mor bătrânii în spitale răpuși de un sistem 
corupt și putred, ne mor visurile sufocate de scepticism și apatie, ne 

mor iluziile în ziua de mâine. Viitorul e nebulos în față, iar hăul deznădejdii înghite și ultimele 

picături de optimism. Încotro, omenire, atât de grăbită? 
Se stinge o generație întreagă în întuneric, fără lumina divina a unei lumânări, fără 

rugăciunea celor apropiați, fără ultima strângere de mâna...Vin acasă în sicrie sigilate, 

acoperiți de cearșaful întunericului, noi însă trecem nepăsători înainte, așteptând cu 
nerăbdare sărbătorile cu promoțiile lor... Da, ca la noi la nimenea! 

 

 

Articol colectiv, realizat de către elevii clasei a X-a B 
   Prof. coordonator, Daniela Baciu 

❖ Te învoiai de la ore, ca să faci galerie, la competițiile sportive dintre 

licee. (,,Ăsta-i spiritul!”- Paul Lupașcu)  

❖ Te duceai cu plăcere la doamna Coca, chiar și în timpul orelor, însă de 

la etaj până la chioșc, drumul era un traseu de la Survivor. 

❖ Erai certat când veneai mai devreme de la practică, pentru că făceai 

gălăgie pe hol. 

❖ Ți se spune că ești de la radio în timpul orelor online. 

❖ Ai mers în pauza mare la Lidl. 

❖ În timpul orelor, admiri oile de pe Cozla. 

❖ Mergi să le colinzi pe doamnele învățătoare  de la practică. 

❖ Preferi să rămâi cu durerea de cap, decât să parcurgi ,,un labirint” 

înspre cabinetul medical. 

D E S P R E   NOI 
 

 

Dăscălescu Ioana, clasa a IX-a E  

Filip Andreea Ionela, clasa a XII-a B  
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❖ Îi știi pe gemenii Lupașcu (mai ales pe Gabi).  

❖ Ești convins, la începutul liceului, că cei doi profesori Onu sunt soț 

și soție. 

❖ Știi de excursiile organizate de profesoarele de română. 

❖ Făceai orele în spatele corpului B, pe o păturică, atunci când era 

cald afară. 

❖ Cea mai auzită melodie difuzată la boxe în pauze e “Dragostea din 

tei”   (MAIA HI, MAIA HUU…) 

❖ În clasa a IX-a ți se prezintă „un mic ghid de supraviețuire în 

liceu”, de către domnul profesor Onu. 

❖ Știi de renumita frază ,,sau există, sau nu există” de la ora de 

logică a domnului profesor Mancaș. 

 

Sportul în viața unui adolescent 
    Mara Moisă, clasa a IX-a A 

  

Bună! Numele meu este Mara și vreau să vă vorbesc despre cât de important 

este sportul în viața noastră, a adolescenților. Sunt convinsă că toți știți că sportul 

ne ajută la dezvoltarea fizică armonioasă, însă joacă un rol foarte important și în 

dezvoltarea noastră ca oameni. 

În acestă perioadă, o mare parte din zi o petrecem în fața unor laptopuri, 

calculatoare, tablete. Am început să facem din ce în ce mai puțină mișcare sau 

chiar deloc. Credeți sau nu, pentru noi, adolescenții, este foarte important să fim 

activi. Suntem în plină formare și dezvoltare, iar corpul nostru are nevoie de 

puțin sport în fiecare zi. Pe lângă asta, mișcarea este din nou foarte importantă, 

pentru că, începând de la această vârstă fragedă să facem sport, ne vom obișnui 

organismul, vom continua să facem mișcare când vom înainta în vârstă, iar asta 

ne va ajuta să ducem o viață cât mai sănătoasă. 

Sportul ne mai ajută într-un mod pe care probabil nu mulți îl știu. Din propia experiență, vă mărturisesc 

că mișcarea ne ajută foarte mult să fim disciplinați, respectuoși, să avem încredere în noi, să fim mereu 

determinați, să reușim tot ce ne propunem, să nu renunțăm niciodată și să ne atingem mereu obiectivele.  

Faceți sport, o oră pe zi! Nu este mult și vă garantez că veți avea rezultate la care nu vă așteptați! Veți 

rămâne surprinși în momentul în care veți oberva cât de mult vă ajută o oră de mișcare în fiecare zi. Citește, 

învață, fă sport, iubește, trăiește fiecare clipă, nu vei avea nimic de pierdut!  

„Sportul e viaţă, aşa cum e şi iubirea sau educaţia… Fă loc pentru toate în viaţa ta!” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gavril Markus Daniel, clasa aX-a A  

Pală Giulia, clasa a IX-a A Munteanu Georgiana, clasa a XI-a B Manole Ana Maria, clasa a IX-a 
A 
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   Prof. Olaru Cleopatra 
 

 
 

1. Expresie algebrică constituită din suma sau diferența a doi termeni (monoame).  

2. Proprietate a unei relații sau a unei operații matematice de a fi independentă de ordinea 

elementelor pe care le conține. (articulat) 

3. Totalitatea grupurilor care se pot alcătui cu un număr dat de elemente (alese dintr-un număr mai 

mare), astfel încât fiecare grup să conțină sau numai elemente diferite între ele, sau numai 

elemente identice. (plural) 

4. Proprietate a unei operații matematice sau a unei legi de compunere de a fi asociativă. (articulat) 

5. Mulțime ordonată care are proprietatea că orice parte finită a sa are un majorant și un minorant. 

6. Una dintre cele patru operații aritmetice, care constă în totalizarea mai multor numere într-unul 

singur. (articulat) 

7. Numărul unu. 

8. Concluzie care derivă nemijlocit dintr-o teoremă. 

9. Relație simetrică, reflexivă și tranzitivă între elementele unei mulțimi. 

10. Dreaptă care unește un vârf al unui triunghi cu un punct al laturii opuse. (articulat) 
11. Expresie care în cadrul unui sistem formal este adevărată în orice interpretare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tănase Nicoleta Raluca, clasa a XI-a A  Ungureanu Maria, clasa a X-a D  

Ploscaru Iustina, clasa a IX-a C  
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Bârsan Flavius Cristian, clasa a X-a A  
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