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Președinte Consiliul elevilor,  Norris CHIRILIANU

Într-un prezent de natură digitală, în care 
tinerii s-au împrietenit la cataramă cu tehnologia și 
se află într-o continuă căutare a oceanului 
informațional ce oferă multiple posibilități, Ursula 
von der Leyen, președinta Comisiei Europene a 
decis ca anul 2022 să fie considerat Anul European al 
Tinerilor. Zi de zi, aceștia învață cum să cearnă ceea 
ce vor să cearnă și cu ce doresc să rămână chiar și în 
acest context pandemic. Filtrul informațional le va 
deschide noi oportunități spre reușită.

Tinerii reprezintă oglinda societății ce 
trăiește febra rațiunii, având ca scop imboldul de a-și 
concretiza visurile, viziunile pentru a croi un viitor 
mai bun, chiar dacă perioada din ultimii doi ani a 
apăsat butonul de pauză pe existența juvenilă, 
aceștia s-au împrietenit cu speranța căutării valorilor 
societale pe toate planurile, pentru că au nevoie de un 
viitor mai bun. De asemenea, merită să fie ascultați, 
încurajați pentru a promova ocazii concrete de 
reușită. Creativitatea e arma lor forte care nu poate fi 
înlăturată cu una, cu două. Implicarea trebuie să fie 
principalul atu care învinge capriciile contemporane 
prin această strădanie de a onora eforturile, de a 
depăși toate decepțiile pe care le-au experimentat și 
pe care le-a provocat acest context. 

A vedea într-un impediment o cale spre mai 
bine constituie o fereastră, o invitație la unitate, 
credință și adevăr, de ce nu? E important să vorbim 
celuilalt prin faptele noastre, ale tinerilor care pot 
creiona timid istorie, un crochiu al unui timp ce pare 
să nu mai aibă răbdare cu noi toți, ce fuge necontenit 
spre NICĂIERI...

 LIBERTATE

               VALORI

                             OPORTUNITĂȚI 
                                                                                                  

                                   SOLIDARITATE
                                                                                                                       

                                                         UNICITATE
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DESPRE EI, TINERII ACTUALI

EDITORIAL
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 prof. Vasilica TEMELIE

PE VREMEA MEA…

Fie că ai auzit-o la unul dintre bunici, în timp 
ce îți povestea despre cozile de la brutărie din timpul 
comunismului, fie că ți-a spus-o vecinul de la etajul 
doi, deranjat de zgomotul provocat de gașca ta de 
prieteni, cu siguranță sintagma „pe vremea mea...” 
îți este cunoscută. Și cu toate că istoria, uneori dură, a 
poporului român a lăsat anumite cicatrici, cu toții 
zâmbesc atunci când își amintesc de acele vremuri. 
Oare de ce? 

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei 
Europene a decis ca anul 2022 să fie considerat Anul 
European al Tinerilor. În ciuda contextului pandemic 
în care ne aflăm, acestora li s-a mai oferit o șansă să 
se bucure de această perioadă a vieții! Într-adevăr, 
circumstanțele nu ne mai permit să defășurăm în 
aceeași manieră anumite activități, însă știți zicala: 
„când viața îți dă lămâi, fă-ți limonadă!”, așadar 
aceste circumstanțe nu ar trebui lăsate să stea în calea 
bunăstării și dezvoltării noastre!

Colegii tăi, membri ai Consiliului Elevilor, 
lucrează de zor la o strategie de implementare a unor 
cluburi super interesante! În curând, vei putea 
cunoaște persoane care să împărtășească aceleași 
pasiuni cu tine și, împreună, să puteți face o echipă! 
Printre aceste cluburi se regăsesc: clubul de prim- 
ajutor, cel de educație financiară ori de fotografie și 
film la care se adaugă clubul de orientare geografică 
și multe altele! 

Acum este vremea noastră! Părinții și bunicii 
noștri zâmbesc atunci când își amintesc de vremea 
lor. Oare vom zâmbi și noi? E șansa ta, spune DA!
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 prof. Petru BÂZU

Matematica a fost creată datorită necesităţii 
omului de  a avea control asupra  obiectelor care îl 
înconjoară. Karl GAUSS spunea „Regina ştiinţelor 
este matematica, iar aritmetica este regina 
matematicii” şi ca şi orice regină ea are pe lângă 
partea sa sobră o parte ludică.
           Viaţa noastră se bazează pe comunicare şi pe 
relații interpersonale, ceea ce am putea defini mai 
uşor într-un cuvânt: prietenie. V-aţi gândit vreodată 
că numerele pot fi şi ele prietene? Ei bine, Pitagora 
este cel care se spune că a descoperit prima pereche 
de numere prietene: 220 și 284. Dar ce înseamnă în 
matematică prietenia? Numerele prietene sunt acele 
numere care  au proprietatea că fiecare este egal cu 
suma divizorilor celuilalt. Oare Pitagora a avut 
dreptate? Divizorii numărului 220 sunt: 1, 2, 4, 5, 10, 
11, 20, 22, 44, 55, 110, iar ai numărului 284 sunt 1, 2, 
4, 71, 142, astfel avem 1+2+4+71+142=220 şi 
1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284. Puteţi 
găsi şi voi astfel de numere?
           Cu toţii tindem spre perfecţiune, iar, de cele 
mai multe ori este destul de greu să o atingem, dar 
numerele ne-au luat-o înainte, astfel vor apărea 
numerele perfecte. Care sunt ele,  bănuiesc că vă 
întrebaţi. Fiecare dintre noi are un număr perfect, 
nu? Dar  are el vreo legătură cu ce înseamnă 
numerele perfecte în matematică?  Aici numărul 
perfect este cel care poate fi scris ca sumă a 
divizorilor săi fără el însuşi, de exemplu 6 (=1+2+3), 
este numărul vostru unul perfect?
              Cu totii ştim că nu e frumos să întrebi o 
doamnă ce vârstă are, dar  cu ajutorul a câtorva 
trucuri matematice putem să o aflăm. Nimeni nu 
spune că nu putem să o întrebăm cât va rămâne dacă 
dintr-un număr de 10 ori mai mare decât vârsta ei 
vom scădea produsul cu nouă a unui număr de o 
singură cifră, nu? Şi, uite aşa, am aflat vârsta sa. 
Cum? Păi, separând cifra unităţilor din numărul 
comunicat şi adunând-o cu ce a mai rămas, simplu, 
nu?  Un alt truc este  să o rugăm să ne comunice ce a 
obţinut după ce a înmulţit numărul anilor cu 2, a 
adunat cu 5 şi a înmulţit totul cu 5. De acum începe 
treaba noastră, ce facem?  Având ultima cifră 5, o 
vom elimina, iar din numărul rămas vom scădea 2, 

astfel vom obţine vârsta (de exemplu, pentru  
2222*2=44+5=49*5=245 noi, vom elimina 5 şi 
rămânem cu 24,  din care vom scădea 2 şi obţinem 
22). 

De asemenea, putem ghici numerele din 
mintea oamenilor folosindu-ne de magie. Vă propun 
câteva trucuri care vă vor fi de ajutor în acest scop:  
rugaţi persoana să se gândească la un număr, apoi să-
l ridice la pătrat, să adune la rezultat un număr propus 
de dumneavoastră şi să ridice din nou la pătrat. Tot ce 
îi mai rămâne acum de făcut este să scadă cele două 
pătrate şi să vă comunice rezultatul. Ceea ce el nu 
ştie este că noi,  împărţind jumătate din numărul 
comunicat la numărul propus pentru adunare şi, din 
rezultat scăzând jumătate din numărul propus pentru 
adunare, obţinem numărul la care s-a gândit şi uite 
aşa am făcut micul nostru truc de magie.

Şi acum, să ne punem puţin mintea la 
contribuţie,  rezolvând un alt fel de pobleme de 
matematică. 

Ştiţi să scrieţi numarul 100 în trei feluri 
diferite folosind doar cifre identice? Există în lumea 
asta cineva  mai în vârstă de 600 de ori decât o 
cunoştintă a sa?

Dacă acum e ora 23, afară e noapte şi plouă, 
putem peste 72 de ore să vedem soarele pe cer?

Dar matematica are şi ea umorul său. Haideţi 
să vă împartăşesc câteva glume care au la bază 
matematica.

Matematicianul neamţ Moritz Pasch explica 
existenţa unui număr impunător de oameni care nu 
înţeleg matematica, prin faptul că ... gândirea 
matematică, prin însăşi esenţa ei, este opusă naturii 
omului.

Marele matematician rus A. A. Marcov, fiind 
întrebat ce este matematica, a răspuns: "Matematica 
este ceea cu ce se ocupă Gauss, Cebâşev, Leapunov 
şi eu".

Când este o demonstraţie strictă? O 
demonstraţie se numeşte strictă, dacă strictă o 
consideră majoritatea matematicienilor.

MATEMATICA ŞI JOCURILE EI

DIN  VIAŢA ŞCOLII

„Dumnezeu a creat numerele naturale. Restul este opera omului.” 
  Leopold Kronecker  
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Ce ar fi, dacă, te-ai transforma în floare
Și mi-ai păta viața de culoare
Ce ar fi dacă, ai fi un vis 
Să mă cuprinzi în al tău paradis ?

Să fiu o pasăre colibri
Să umblu zi și noapte iară?
În ochii tăi aș înflori
Ca-n început de primăvară. 

Obișnuiam, 
Să merg pe stradă.

Obișnuiam,
Cu mâinile în buzunare.

Căci așa, 
Le țineam de cald, 
Le țineam de urât.

—viceversa.

Dar acum, îmi e frig
Și degetele-mi îngheață. 

Că buzunarele mele,
Sunt pline, de păreri de rău.
Că-n portofel, 
Mai am un singur card,
Cu patru scuze, 
Pentru zile negre.

Poate, și niște mărunțiș
Pentru expresii.
 
Și că-n rucsac, 
Mai am o foaie 
Și un pix, 
Cu care notez mereu,
Câte un 

„îmi pare rău” 

Atunci când n-am loc
De cuvinte. 

PARADIS

CENACLU
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AL NOSTRU ETERN

Lumânarea de pe masă, 
Ți-a dat lumină ca să scrii
Ai pus penița-n călimară, 
Prin vise ai vrut a hoinări 

Ți-ai așternut trăirile pe foaie, 
Ne-ai dăruit mii și mii de emoții, 
Ne-ai lăsat sub luceafăr în ploaie 
Și ne-ai luminat ceasurile nopții. 

Elev: Theofani Agripina VASILEIOU
Clasa a XI-a

Profesor coordonator: Vasilica TEMELIE

Elev: Theofani Agripina VASILEIOU
Clasa a XI-a

Profesor coordonator: Vasilica TEMELIE

POEZIE

Elev: Diana - Mihaela ROȘCA
Clasa a XII-a

Profesor coordonator: Oana-Elena LUPU



CENACLU
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Elev: Gabriel Flavius Octavian DOCAN
Clasa a XI-a E

Profesor coordonator: Camelia COJOCARU

E  de-a dreptul uimitor cât de profunde pot fi 
mesajele binevoitoare ale celorlalți, cu câtă grijă și 
afecțiune sunt împăturite printre rânduri de parcă 
sinceritatea n-ar mai avea niciun rost, dar o spun 
încântător. Eu, cel puțin, de fiecare dată când scriu, 
mă simt de parcă aș călca pe coji de ouă, căci nu poți 
ști niciodată cât de aproape ești de ipocrizie. Cu cât 
înaintezi mai mult, cu fiecare virgulă în plus, 
strivești cu naivitatea unui copil subiectivitatea 
celuilalt, iar tu cititorule, vei decide în final cât de 
aproape sunt de a comite marea greșeală a celui ce nu 
are habar de gravitatea unui cuvânt. Priviți-o ca pe o 
introspecție delicată ce dezminte tainele profunde 
ale propriilor noastre impulsuri, căci putem afirma 
că omul, în realitate, este cea mai profundă dorință a 
sa. Trăim într-o societate care are tot mai puțin spațiu 
pentru detaliul și valoarea vieții individuale, așa că 
m-am decis să mă pierd în amintirile unui carnaval. 

Ai avut cititorule vreodată, o zi proastă? Ți-
ai putea închipui că la această distanță ne aflăm unii 
față de ceilalți? După o coadă lungă de oameni 
depărtați la câte un metru fiecare, așteptându-și 
rândul, pătrund în enormul cort ce adăpostea unicul 
lucru care-mi motiva curiozitatea până la paroxism- 
labirintul de oglinzi. Nu e ușor să te adâncești printre 
acele cotloane fără îndrumarea nimănui, iar asta 
începuse să mă sperie. Dar, într-un colț, puțin 
luminat, descoperisem spre uimirea mea un vechi 
amic, un tânăr al cărui chip îl uitasem. Era un 
pasionat cafegiu căruia îi plăcea să asculte 
prelegerile mele, savurând în umbra unei umbrele, 
câte o sorbitură din cafeaua pe care i-o serveam. Se 
schimbase. Zâmbetul palid apăruse într-un final spre 
întâmpinarea mea, dar știam că nu se simte bine. Îmi 
povestise tristele lui întâmplări, sorbindu-i cuvintele 
de pe buze dându-mi seama că ceea ce mă ținea pe 
loc îi era privirea ce îmi trimetea în clipele incomode 
de liniște haoticul său zbucium interior. Era pierdut 
între realități  contorsionate de plăcerea 
nemăsurabilă care chiar și pe tine te îngrozește 
înăuntrul tău. Nu puteam înțelege până atunci, în 
torentul vorbelor pasionale, iar alteori prea molatice, 
pradă unui delir ce nu dura decât un timp scurt, că 
fiecare ființă umană este capabilă de cruzime, o 
cruzime împotriva propriei firi.

În abisul lucid al ochilor săi pierduți citeam 
incoerența gândurilor, auzeam tremurul glasului ce 
dădea frâu liber nemenționabilului, întrebându-mă; 
„al meu este acest chip schimonosit de teamă și 
regret? Să-mi fi părăsit pasiunile ce-mi permiteau să 
gust dulceața desăvârșitelor păcate ale vieții?”. 

Voiam să-i fiu alături, să îl strâng de braț și să 
ne pierdem printre amintiri să-l fac să uite frica, ura 
pe care o simțea. „A face o alegere mare în viață este 
într-adevăr înfricoșător, dar te asigur, mai 
înspăimântător de atât este regretul, dar nu te sperie 
faptul că vei face alegerea greșită ci inevitabilitatea 
că te vei simți bine, știind că faci ceva rău. Valorile și 
decența există, însă sunt îngrozite de plăcerea de 
moment. Este greu să menții o relație în clipa în care 
ești blocat în propria minte ce se destramă treptat, în 
spatele unei măști, iar acest lucru te oprește să mai 
savurezi acea cafea după care tânjești. Lumea este o 
scenă, aproape poți simți complexitatea emoțiilor 
trăite de actorii din fața ta. Actorii sunt conștienți de 
finalul piesei, de aceea mulți dintre noi suntem doar 
spectatori capabili să intuim finalul, să-i dăm un sens 
acestui spectacol divers care se numește viață. Hai 
cu mine într-un rández-vous, avem multe de 
dezbătut”. El mă refuză, dar mă motivează să îi fac o 
vizită pe viitor. Ce tânăr simpatic! Și atunci, dintr-un 
exces de zel, îi întind respectuos mâna pentr-un salut 
călduros și mă lovesc de sticla rece a oglinzii, ochii 
lui încă mă priveau neîncrezători. Ce-aș fi putut face 
în acea clipă...? tragi cu coada ochiului să te asiguri 
că nimeni nu a obsevat scena, iar plin de haz începi să 
râzi. Îmi potrivesc pălăria de fetru și masca pe față și 
mă strecor printre oamenii nervoși ce-mi criticau 
lunga mea ședere în întunericul dintre oglinzi.

MASCA UNEI FANTASME
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Se-ncumetă mulțimi de scriitori,
Să lase oful lor pe foaia vieții- rece.
Și-n ropotul de ploaie de-adevăr,
Preschimbă suferința într-o lege.

Le-atârnă sufletul de rânduri scrise scurt,
Care s-au contopit cu lacrimile lunii
Și-adorm neodihniți în universul mut,
Ce zdruncinat se lasă de cuvântul lumii.

Cutreieră subsolul minții de artist
Și lasă doar regretul pradă fricii de pieire,
Amprenta lor- sigiliu de om trist,
În corespondența cu teama de murire.

Supliciul lor e și prefața scrierilor care...
Devin balada omului de lut.
Ce-nghite poezia care moare
Și lasă-n letargie, glasul lumii- mut.

Te-am răstignit într-un poem aparte,
Cunună ți-am făcut din flori de tei...
Nici când visezi, să nu îmi pleci departe,
Motiv al fericirii și-al fluturilor mei!

Și totuși înc-o mână de poeme te descriu,
Ți-am ridicat monument într-un vers.
În universul literelor mele e delir...
Iar de aceea ți-am scris numele pe dos.

Arta literară se scaldă-n ochii tăi!
Iar eu, poet, nu fac decât să te privesc,
Cutremuri poezia născută-n ochii mei,
Lăsându-i doar un sens istoricesc.

CUVÂNTUL LUMII

DIN  VIAŢA ŞCOLII
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CUTREMUR LITERAR

Elevă: Andreea RĂCHITEANU
Clasa a XII-a 

Profesor coordonator: Vasilica TEMELIE

SĂ NE PLIMBĂM!

Pe străzi pe care ploaia alunecă solemn,
Să ne cuprindem sufletește, să visăm.
Iar daca inimile noastre vor fi în unison
                                      Să ne plimbăm!

Nu-ți fie teamă nici de sumbru, nici de timp!
Tu, nu te teme, vino să dansăm!
Și chiar de n-om rămâne-al lumii mit...
                                       Să ne plimbăm!

Indiferent de vreme sau de veac,
Reține totdeauna: „Noi contăm!"
Chiar și între poemele ce îmi sunt leac,
                                      Să ne plimbăm!

De te referi la patimi și blesteme,
Îți spun c-avem puterea să răbdam.
Printre-ale lumii vorbe grele,
                                      Să ne plimbăm!

Atât doar și mă opresc din mers
În liniștea uitării nesecate, să zburăm.
Și în apropiatul nostru Univers...
                                      Noi să ne tot plimbăm!

Elevă: Andreea RĂCHITEANU
Clasa a XII-a 

Profesor coordonator: Vasilica TEMELIE
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DE UNDE ȘI DE CE?

Elevă: Andreea RĂCHITEANU
Clasa a XII-a

Profesor coordonator: Vasilica TEMELIE

Te-am blestemat să scrii poeme,
Să râzi, să plângi și iar să râzi !
Seriozitatea e pentru cei ce cred în blesteme,
Nu-mi explica tristețea în zadar!

Știu să condamn la fericire...
Te-am blestemat să nu poți fără zâmbet.
Durerea-i pentru cei ce nu cred în iubire,
Iar neputința s-a vindecat în cântec.

Îmi mai doresc să-ți crească aripi!
Scrie-ți destinul c-o pană înmuiată-n ideal!
Te-am blestemat să-ți crească aripi,
Când alunecă pe foaie, solemn, penița de metal.

Tu dormi cu sunetul viorilor, în șoaptă!
Eu nu adorm, căci m-am ascuns în cosmos;
Și-ți cânt, nu te trezi! Așteaptă!
Te-am blestemat să visezi frumos.

          Acum aproape două mii de ani, un filosof pe 
nume Aristarh și-a propus să studieze eclipsele. A 
realizat că acestea sunt doar simple proiectări ale 
umbrelor Pământului. Și-a dat seama că Universul 
este guvernat de legi naturale și că stelele nu sunt 
crăpături în acoperișul cerurilor, ci alte corpuri, 
precum planeta noastră. Universul este, din punctul 
meu de vedere, cel mai complex fenomen descoperit 
de către om care va rămâne un mister pentru tot 
restul existenței umane, fiind în continuă 
expansiune. Putem, măcar, să ne uităm la acest 
veșnic necunoscut și să descoperim câte o frântură 
din tainele lui. 

La temelia cosmogoniei, au existat trei 
ingrediente: energia, materia și spațiul. Albert 
Einstein a realizat astfel că materia și energia sunt 
relative. Dacă există materie, există și energie și 
vice-versa. De unde provin aceste ingrediente? Cu 
certitudine... nu știm, însă specialiștii, după decenii 
de studiu, au ajuns la concluzia că au apărut spontan, 
în urma unui fenomen cosmic pe care îl numim „big 
bang”. Așadar, întrebarea este: „Cine sau ce a creat 
acest nimic?”. Rămâne un subiect închis, al cărui 
răspuns s-ar putea să nu îl știm niciodată. O altă 
întrebare ar fi: „Dacă Universul a apărut spontan, din 
nimic, cum știm dacă ce este în jurul nostru este 
real?”, problemă la care aș răspunde în felul urmator: 
Imaginați-vă corpul uman, alcătuit din multe 
componente ce lucreaza în armonie. Luați sângele, 
spre exemplu! Fără jumatate din el (2,3L), inima nu 
ar putea livra destul organelor, fapt ce ar duce la o 
moarte rapidă, dar dureroasă. În acest caz, putem 
considera sângele drept cea mai importantă resursă 
din acest exercițiu abstract de gândire. Acesta este 
format din apă, celule, proteine și lipide, care, la 
rândul lor, sunt alcătuite, la nivel atomic si 
subatomic, din aceleași ingrediente ale Universului. 
Cum putem ști dacă sângele există? Dacă suntem 
doar niște gânduri inexistente într-un neant etern? 
Am apărut din neant, ne naștem, trăim, suferim și ne 
întoarcem în neant. Ne este frică de moarte pentru că 
nu știm de unde venim sau de ce suntem aici. 
       

   Dar poate acesta este farmecul, că nu știm nimic și 
nu știm cu certitudine dacă lucrurile pe care le-am 
studiat sunt doar proiecții ale interiorității noastre. 
Am apărut fulgerător într-un Univers infinit, într-o 
durată ce pare să ne devoreze. Poate că în fiecare 
dintre noi există un eliberator care să găsească 
răspunsuri sau poate că totul rămâne un inepuizabil 
miracol a cărui geometrie va fi veșnic închisă în 
sine.

BLESTEM

Elevă: Matei RACHERU
Clasa a XI-a 

Profesor coordonator: Elena - Loredana CERNAT



                    ORIZONTURI NOI

CENACLU

 

nr. 24 (27) - Ianuarie 20229

mi-am lăsat mintea 
să-mi amorțească 
să-mi pot vedea stelele 
sub pleoape.
Promit ca n-o să mă mint.

Îmi torn, în ceașca de cafea
Sper să n-o mai uit,
Pe undeva,
Într-un colț de raft.

Dar n-am băut-o,
Decât după un sfert de ceas.
Avea gust de impurități impare
Și tenebre murdare 
Ce dădeau târcoale 
În minte.

Am încercat să scriu un haiku:
„… iar mintea mea minte,
Când îi spun minciuni cuminți. 
Mintea mă minte.” 

Mereu și la nesfârșit, 
Traiectoria mea e un cerc.
Deși pleacă din puncte opuse,
Ajunge în același loc.
Precum viciile.

Am sintetizat natura mea umană, 
Analog cu poezia.
Ea se rănește, eu o vindec. 
Și ea-mi rânjește, căci o doare.
Atunci când o tai, 
Cu maceta metaforei. 
Și la final, 
În idei desfigurate în timp,
Mă descos, fir cu fir
Și scot din inimă 
Idei.

Le tastez.
m-am digitalizat.

Oh, viața, element divin,
Pură sentință,
Coșmar ce te-neci sublim;
Misterios val de credință...
 
Văpaie ce ușor poate fi stinsă;
De nimic putând fi reaprinsă,
Mister terific și uimitor
Infinit compătimitor.
 
Abis negru, 
Plin de lumină...
Un chip integru, 
Ce pare fără vină.
 
Apare cu voie și dorință 
Sau fără cuviință, 
Cu neatenție și prostie
Sau iubire și nebunie.
 
Tu, vortex infinit, 
Ce leagă lumi eterne;
O gândire de nedefinit,
Ce-n moarte-apoi ne-așterne.

SINTEZE

VIAȚA

Elev: Marco - Marcelin MITITELU
Clasa a XI-a 

Profesor coordonator: Alina BURLACU
Elev: Diana - Mihaela ROȘCA

Clasa a XII-a
Profesor coordonator: Oana-Elena LUPU



CENACLU

                    ORIZONTURI NOI nr. 24 (27) - Ianuarie 202210

Un sentiment ca din diamant tăiat,
Un element divin ce lumea a cutreierat,
Un blestem etern ce te-ngrozește,
O molimă ce prin inimi se răspândește.
 
O dorință a inimii, o durere, o bucurie
Absolut tot ce ai vrea tu să fie,
O sentință eternă, în închisoarea inimii mele
Risipind clipele ce par a fi ultimele.
 
Primești iubirea, ești fericit 
Iar când o dai ești rănit
Când o aștepți n-o vei primi,
Iar clipele vieții iar vor încetini.
 
Fără iubire, în singurătate, 
Pe bolta cerului mă așteaptă o stea...
Mă duc și-mi arunc sufletul departe,
Sperând ca măcar, ea, să fie a mea.

Ai fost vreodată atât de dependent de cineva,
Încât atunci când dispărea pentru câteva minute
Lumea ta se sfârșea, parcă nu e la fel fără ea
Fără persoana ta, specială , care să te-ajute
Să te țină în brațe și să te sărute?
Fără ea parcă secundele sunt ani grei
Ce se-așază sufocant pe sufletul meu
Și ajung să-i vorbesc tot umbrei
Unde e? Unde-a dispărut? Sunt eu?...
Doar o siluetă trecătoare? Un actor...
Dar unde e toată iubirea ce pecetluia?
Sau e totul doar un rol din piesa mea?
Parcă totul e o iubire ideală
Dar nu perfectă, căci nu ar fi reală
E doar un sentiment, o emoție banală
Sau e o întreagă viețuire specială.

IUBIREA

DEPENDENT

Elev: Marco - Marcelin MITITELU
Clasa a XI-a 

Profesor coordonator: Alina BURLACU

ARȘIȚĂ LITERARĂ

Ți-am spus că mi-e sete,
dar tu stai înaintea mea cu 
o ceașca de ceai cu aromă de mentă.
Privirea mea a refuzat gestul tău.
Și te-ai întors, ținând în mână 
un pahar cu apă...
Nu ai înțeles nimic.
Dacă Adrian Păunescu ar fi fost aici
m-ar fi invitat, printr-o metaforă subtilă,
să beau cu el,
în poezie, toată apa lumii.
Tu, în schimb, mi-ai mai adus 
un pahar cu apă.-
...
Te rog, udă cu ea florile!
Iar mie, adu-mi din bibliotecă 
o carte! 
Trebuie să opresc setea asta cumva.
Și te mai rog ceva. 
Nu uita stiloul și caietul meu clasic!
Vreau să-mi pun o dorință din cerneală,
să li se facă și altora sete.
Acum ai înțeles?

Elevă: Andreea RĂCHITEANU
Clasa a XII-a

Profesor coordonator: Vasilica TEMELIE
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L’air est quelque chose qui n’a ni couleur, ni 
odeur, ni goût. La plus agréable des sensations au 
monde est de sentir la fragrance de la mer. La mer est 
l’endroit où le temps n’a pas de barrières, où les 
pensées ne peuvent pas être fausses et où chaque 
endroit a son propre mystère.

Au moment où vous marchez sur le sable 
pour la première fois et voyez les horizons sans fin, 
vous avez l’impression de décoller dans le pays du 
bonheur sur l’aile d’une mouette avec l’envie de 
voler au-dessus de l'eau, d'y insuffler l’air et l'infini 
bleuâtre et de plonger dans le rêve. Ainsi vous 
abandonnez toute énergie négative qui se 
transformera en une vague nébuleuse qui 
s'évaporera dans le brouillard des temps.

Et pourtant j’ai un désir terrible de solitude. 
Peut-on espérer que la brise marine va chasser toute 
trace de souffrance, ne laissant derrière soi que des 
souvenirs? Je ne peux pas dire si la mer se régénère 
pour offrir un sentiment universellement valable ou 
si j’ai purement et simplement une passion pour les 
éclaboussures apportées par le vent. Mais c'est lui 
qui vous donne plus de réconfort en raison de sa 
faiblesse pour l'énergie éolienne, telle une passion 
pour le soleil qui rend mon corps semblable au 
chocolat. 

Serait-ce un besoin de farniente sur le sable 
bienfaisant de la mer ? Ou un souvenir d'un enfant 
dont la mère lui sèche les cheveux avec un foehn 
après une partie de jeux dans l'étendue salée?

Non, c'est un malaise qui me tourmente à 
chaque fois que je devrais quitter la mer, en rentrant 
chez moi, car j’ai hâte de bâtir une chambre à l'air 
marin. 

Aucun mortel n’est comme un foehn, 
joyeux et mélancolique sans cesse, 
et n’est porté 24/7 sur l'aile de l'imagination 
de son allure rapide, mais intrépide... 
mais son pouvoir saura toujours insuffler,
il y aura toujours une douce fragrance
au bout des ténèbres...

Tu sens que tu peux décoller, 
tu sens que tu y as enfin réussi. 

Soulagement, déception...
le bonheur est tendre,
il glisse légèrement vaporeux; 
la chambre à air impitoyablement résonne.
Elle, qui est toujours accessible,
inestimable aux yeux des personnes
qui ont perdu la voie et ne veulent plus buller:
Ecoutez! 
Arrêtez un instant! 
Soyez comme une énergie d'oiseau tenace, 
un éolien silencieux et recherché!

FOEHN

Elevă: Cătălina  VÎRTOSU
Clasa a XI-a 

Profesor coordonator: Paula PETREA

Elevă: Livia ANDRUȘCA
Clasa a XI-a 

Profesor coordonator: Paula PETREA
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MY EVOLUTION

In the future I will meet me 
And I will see
Where I’m going today
It is my way.

Believe me or not 
There is a God
Who guides us and knows
How life flows.

And you will see
It’s not just me
I will take action
In the law of attraction.

Looking at the sky
I see you passing by
I thought it was something wrong,
You were dancing without a song.

Looking down the street at you ,
Is all I have left to do
My soul is deserted black,
But how can I bring you back?

Flowers arranged one by one
They slowly tell me to run.
This shadow is hunting me,
You remain just a memory...

MEMORY OF YOU

Elevă: Ana Mirela PITICARU
Clasa a XI-a  

Prof. coordonator: Lăcrămioara CONSTANTIN

Elevă: Cristiana  ZVOLINSCHI
Clasa a X-a 

Prof. coordonator: Lăcrămioara CONSTANTIN
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Romanul de familie se integrează romanului 
ciclic ca o categorie particulară a operelor de frescă 
socială, inaugurate de Balzac, Zola, Tolstoi, Dickens 
etc. Formulă mai nouă în evoluția prozei realiste, 
ciclul de familie poate fi considerat ca începând cu 
Les Rougon Macquart de Emile Zola care-și 
subintitulează seria Istoria unei familii sub al doilea 
imperiu, deoarece, dacă și până atunci familia juca 
un rol însemnat în tabloul societății, ea nu forma 
obiectul principal al investigației și transpunerii 
artistice. 

Zola intenționa prin Les Rougon Macquart 
să ilustreze teoria romanului experimental. Ca 
urmare a avântului ştiinței și a noilor ipoteze şi 
demonstrații în domeniul biologiei şi psihologiei, el 
socotea că scriitorul trebuie să îndeplinească 
funcțiile savantului și să întrebuințeze mijloacele de 
deducție ale acestuia. Aria experimentului său este 
omul în cadrul mediului social. Pentru ca experiența 
să fie rodnică, romancierul are drept scop să 
descompună mașinăria umană aflată sub semnul 
eredității și dependentă de mediul ambiant, care 
poate fi înțeles prin fiziologic. 

Romanul de familie apare ca o ramură a 
romanului -fluviu, urmărind, în mare, obiectivele 
acestuia. În Sociologia literaturii, Lucien Goldmann 
(Goldmann:1972) atrăgea atenția asupra cauzelor 
economice care stau la baza schimbării structurii 
romaneşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Atunci 
când individualismul ajunge să dispară în 
transformarea vieții economice asistăm, arată el, la o 
transformare paralelă a formei romanului, care 
ajunge la destrămarea progresivă și la dispariția 
personajului individual al eroului. Fără a fi direct 
transpuse în coordonate artistice, este evident că 
marile mutații economice și sociale îşi găsesc 
expresie veridică în roman, făurindu-şi o albie 
adecvată. Larga cuprindere, multitudinea planurilor, 
personajul colectiv în mişcare și evoluție, se-
nsoțeşte din ce în ce mai mult de capacități de sinteză 
și analiză. Soarta individului nu mai poate fi separată 
din diverse puncte de vedere de cea a categoriei şi 
grupului din care face parte  şi se proiectează mai 
departe dependent de aceste raporturi pe canavaua 

istoriei. Romanele de acest tip prezintă oamenii și 
mediul social în cursul unei evoluții care comportă 
oaze de calm relativ şi momente de criză. Esențial nu 
mai este un anume personaj sau o anume tragedie, ci 
destinul unui grup uman într-o perioadă din istoria 
națională, este, în consecință, un fragment al 
destinului omenesc. 

Pentru George Călinescu, orizontul familiei 
are o implicație simbolică și de meditație generală 
asupra aspirațiilor umane. Ceea ce-l interesează în 
mod deosebit pe romancier este paternitatea văzută 
în două ipostaze: 1) prin ochii tânărului dornic de 
afecțiune care-şi face ucenicia vieții, primul său act 
de maturizare fiind separarea de antecesori şi 2) din 
perspectiva tatălui, interesat de descendența sa. 

Cartea nunții urmăreşte despărțirea tânărului  
de mediul unde şi-a petrecut copilăria, în scopul de  
a-şi întemeia propria sa familie. ,,Casa cu molii“, pe 
care o părăseşte, semnifică o crisalidă care treptat 
devine o piedică atunci când fluturele simte nevoia 
să zboare pentru a putea ajunge el însuşi, trebuie să 
spargă acest înveliş. În mod voit, în Cartea nunții și 
în Enigma Otiliei, Călinescu evită ca autoritatea să 
fie întruchipată de tată, ea este deținută de personaje 
care au alte grade de rudenie cu eroii şi prin care 
scriitorul vrea să prezinte caricatural trecutul în ceea 
ce are el învechit și ridicol. În Cartea nunții, tanti 
Ghenea, tiranul familiei, nu-i decât un conglomerat 
de convenții şi reguli. Ca majoritatea bătrînilor din 
cronicile de familie, ea dă dovadă de aceleași 
instincte de acumulare şi conservare a bunurilor 
care-i dau senzația de bogăție. Aici însă, acestea nu 
sunt decât o îngrămădire de obiecte inutile, rod al 
unei activități sterile, lipsite de inteligență. Pornirile 
conservatoare ale mătușilor lui Jim sunt determinate 
de dorința de a nu pierde nimic din tot ce strînseseră 
în timpul vieții, pentru că dislocarea lucrurilor le-ar 
da o senzație de instabilitate. De la această atitudine 
nu-i decît un pas pînă la zgârcenia lui Costache 
Giurgiuveanu din Enigma Otiliei. Între generația 
vârstnică şi cea tânără nu există nicio comunicare, 
diferența de mentalitate fiind totală. Acest lucru se 
subliniază și în construcția casei lui Jim, de o 
modernitate 

„Copiii încep prin a-și iubi părinții: pe măsură ce cresc încep să îi judece; uneori, îi iartă."
Oscar Wilde
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ostentativă, opusă casei cu molii. Cei bătrîni, fie 
femeile celibatare din Cartea nunții, fie Costache 
Giurgiuveanu din Enigma Otiliei, văd în trecerea 
vremii principalul lor duşman. Stagnarea are pentru 
ei forța de a încetini mersul timpului care aduce cu 
sine inevitabila îmbătrânire. Costache Giurgiuveanu 
amână redactarea testamentului în favoarea Otiliei 
nu numai pentru a mai păstra banii care-i dau 
suprema satisfacție, ci și pentru că își închipuie că se 
depărtează astfel, uitând de succesiune, de scadența 
morții. În atmosfera vetustă a „casei cu molii“, 
întoarcerea lui Jim aduce vitalitate. Căsătoria eroului 
cu Vera este un aspect al vieții în mers care se opune 
stagnării. Iubirea lor  apare ca o idilă clasică, autorul 
însuşi intenționând o reeditare în contemporaneitate 
a romanului antic Daphnis și Chloe. În  Cartea 
nunții, conflictul dintre generații este judecat din 
perspectivă biologică. Se pune continuarea și 
continuitatea neamului în contrast cu barierele unei 
sterilități voite. Călinescu vrea să sublinieze menirea 
familiei umane prin exaltarea aproape biblică, 
psalmică a maternității și paternității la început de 
drum. Aşteptarea pruncului devine prilej de fericire 
palpabilă, de nesfârşite dăruiri și planuri de viitor. 

Enigma Otiliei are o compoziție diferită, 
familia fiind hărăzită să conțină un adevărat 
microcosmos social. Călinescu îşi intitulează 
romanul ca o ilustrare a acestei intenții Părinții 
Otiliei, dar editorul îi dă titlul- după el mai atractiv- 
de Enigma Otiliei. Într-un articol, răspunzând 
criticului Perpessicius, Călinescu arăta că Felix și 
Otilia au în carte un rol de victimă. Deşi la vîrsta 
adolescenței, cei doi resimt deosebit de mult că sunt 
orfani, lipsiți de orice sprijin pe lume. 
Apropierea dintre ei este generată tocmai de această 
tristă soartă. Otilia caută la Pascalopol afecțiunea 
paternă și ocrotirea de care era lipsită. Autorul voia 
să indice prin Părinții Otiliei pe cei ce contribuie la 
formarea personalității eroilor cărții. Ponderea 
romanului cade mai mult pe ucenicia lui Felix, care 
în casa Giurgiuveanu trece prin multiple experiente, 
cunoaște tot felul de raporturi umane, ieşind călit și 
matur din zbuciumările tinereții și păşind înarmat în 
pragul maturității.  

Apropierea de Otilia constituie pentru el o 
încercare care-i fixează personalitatea. Pompiliu 
Constantinescu observa: „Studentul sentimental 
Felix Dima primeşte o magistrală lecție de viață cu 
riscul dezamăgirilor, dar şi cu avantajul de a deveni 
lucid, observând atâtea realități tragice sau comice.“ 
(Constantinescu :1957).  

Romanul sondează psihologia schimbătoare 
a adolescentului în plină criză de creştere. Felix 
trăiește în casa Giurgiuveanu la un anume nivel lupta 
și afirmarea pe plan social. Prin clanul Tulea, autorul 
reprezintă nu numai tipurile clasice: oportunistul, 
,,baba absolută“ cum o numeşte Călinescu însuşi 
etc., ci şi caractere sociale specifice epocii. Felix şi 
Otilia, firi sensibile, ghidate de aspirații spre artă şi 
știință, intră în conflict permanent cu Aglae și 
neamurile acesteia. Personajele sunt construite 
balzacian şi se definesc în raport cu moştenirea lui 
Giurgiuveanu.
 Problema paternității rămâne predominantă 
şi în opera prozatorului de după Eliberare, în Bietul 
Ioanide şi Scrinul negru. Conflictul între generații în 
cadrul familiei este surprins într-un tablou social mai 
amplu. Arhitectul Ioanide, personajul principal, 
intelectual și creator de geniu, trece în calitate de 
părinte prin încercări din care conștiința sa iese 
întărită, clarificată. În drama lui Ioanide, Călinescu 
expune problematica alesului reprezentată şi de 
romanele lui Thomas Mann.

Soarta creatorului este pecetluită de 
principiul paternității în sens biologic, material și 
estetic. Iubindu-şi copiii, pe Tudorel şi pe Pica, 
Ioanide nu intervine în viața lor, credincios atât unui 
punct de vedere intelectual de a respecta libera 
formare a personalității celor doi tineri, cât și 
cufundat în propriile lui frământări de creație. 

Arhitectul consideră existența familiei ca un 
fond pe care se dezvoltă viața individuală, fără ca 
acest cadru să necesite altă intervenție decât cea de 
păstrare a tihnei căminului. Când află că cei doi copii 
ai săi, a căror dezvoltare firească pe calea  
rafinamentului intelectual o aștepta ca ceva de la sine 
înțeles, au fost atrași de mişcarea legionară, este 
profund zguduit în concepția sa. 

prof. Roxana ROȘU
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prof. Andreea ȘUHAN

Educația reprezintă fenomenul social 
fundamental de transmitere a experienței de viață a 
generațiilor adulte și a culturii către generațiile de 
copii și tineri, necesar pentru integrarea lor în 
societate. Totodată presupune un cuantum de 
metode și măsuri aplicate sistematic cu scopul 
formării și dezvoltării însușirilor intelectuale, 
morale ale elevilor determinate de contextul social – 
istoric în care se desfășoară acțiunea educațională. 

Ni s-a demonstrat că trebuie să fim inventivi, 
în pas cu tot ceea ce se intâmplă în jurul nostru, să ne 
adaptăm rapid la toate cerințele impuse de anumite 
circumstanțe. Așadar, atunci când vine vorba de 
schimbarea unor concepte, acestea trebuie să 
pornească de la cel ce conduce actul educațional. 

Cred cu tărie că profesorul trebuie să fie un 
supererou, să fie surprinzător, să depășească orice 
obstacol ce i se pune în cale, să fie un desăvârșit a 
ceea ce înseamnă tactul pedagogic. Pentru a fi un bun 
dascăl trebuie să fii înzestrat cu mult tact și măiestrie 
în exercitarea activității cu elevii. Tactul pedagogic îl 
aseamănă pe profesor cu un artist, așa cum un actor 
știe să își trasmită mesajul până la sensibilizare, în 
același fel cel ce educă trebuie să transmită 
cunoștințe, informațiile, trezind în elev trăiri 
afective diferite.

În învăţământul de tip tradiţional, se cultivă 
competiţia dintre elevi cu scopul ierarhizării.      
Competiţia stimulează efortul şi productivitatea 
individului şi pregăteşte elevii pentru viaţă care este 
foarte competitivă, dar poate genera conflicte şi 
comportamente agresive, lipsă de comunicare între 
colegi, marginalizarea nedreaptă a unora dintre 
aceştia amplifică anxietatea şi teama de eşec, cultivă 
egoismul. Sistemul educaţional românesc se află 
într-un permanent proces de schimbare şi încercare 
de aliniere la noile tendinţe europene, dar în acelaşi 
timp abordările metodologice tradiţionale au 
asigurat cotinuitate şi stabilitate.

În societatea prezentă, cu schimbări rapide, 
educaţia şi învăţământul trebuie reînnoite, 
completate, adaptate, astfel încât putem vorbi despre 
o permanentă inovaţie şi creaţie in activitatea 

didactică. Obiectivul general este acela de a 
promova creativitatea, dar şi de a găsi strategii 
moderne folosite pentru asigurarea unei educaţii de 
calitate în învăţământ. Pentru elevi, şcoala viitorului 
trebuie să le placă şi să fie eficientă.

Un obiectiv important ce ar trebui stabilit 
este centrarea pe competenţe care reprezintă o 
preocupare majoră în triada predare-învăţare-
evaluare. Pentru fiecare profesor sunt fundamentale 
două roluri, cel de manager şi cel de evaluator. 

Educaţia este factorul hotărâtor al dezvoltării 
psihoindividuale a persoanei. Ea sistematizează şi 
organizează influenţele mediului, dezvoltă 
personalitatea. Creativitatea, în termeni generali, 
este un proces mental care permite generarea de idei 
şi concepte noi sau asocieri originale între concepte 
şi idei deja existente. Lumea modernă pune accentul 
pe folosirea mai eficientă a cunoaşterii şi a inovaţiei. 

Este necesară extinderea abilităţilor 
creatoare ale întregii populaţii, mai ales ale acelora 
care le permit oamenilor să se schimbe şi să fie 
deschişi faţă de idei noi într-o societate diversă din 
punct de vedere cultural, bazată pe cunoaştere. 
Educaţia şi formarea profesională sunt factori 
decisivi pentru realizarea acestui lucru. Activităţile 
ar trebui să se concentreze pe crearea unui mediu 
favorabil pentru creativitate şi inovaţie şi să 
stimuleze o strategie pe termen lung.

Creativitatea trebuie sa fie factorul cheie in 
dezvoltare competenţelor personale si sociale prin 
învăţarea pe tot parcursul vieții, folosind strategii 
moderne pentru asigurarea unei educaţii de calitate. 

Prioritatea învăţământului o constituie 
informatizarea, softul educaţional, reprezentat de 
programele informatice special dimensionate în 
perspectiva predării unor teme specifice, ceea ce 
reprezintă o necesitate evidentă. Utilizarea 
calculatorului în procesul instructiv-educativ 
facilitează realizarea scopurilor didactice şi 
idealurilor educaţionale.

Pentru a susţine creativitatea, predarea 
declarativă, de tip clasic trebuie depăşită şi înlocuită 
cu metode care pun accent pe explorare, pe 
descoperire, pe încurajarea gândirii critice a 
elevului, pe participarea activă a acestuia la 
formarea şi dezvoltarea sa intelectuală. 

ACTUL EDUCAȚIONAL – ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE
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Calitatea educaţiei este un deziderat al 
instituţiei şcolare, un ansamblu de acţiuni și 
programe capabile să satisfacă aşteptările 
beneficiarilor şi standardele de calitate, în funcţie de 
realitățile complexe economice, politico-
administrative și culturale ale unei țări în context 
european.

Cadrul didactic are în primul rând rolul de a 
organiza şi conduce activitatea didactică. Acesta 
asigură activitatea centrată pe elev prin documente, 
prin metode şi mijloace didactice moderne 
(brainstormingul, problematizarea, jocul didactic, 
lucrul pe grupe etc. utilizarea laptopului, 
internetului, prezentări Powerpoint, Prezi etc), prin 
lecţii interdisciplinare, transcurriculare care să îi 
atragă pe elevi, să le stârnească curiozitatea pentru a 
descoperi singuri, pentru a le dezvolta creativitatea 
etc. Elevii fiind atraşi de materia respectivă, vor 
deveni pasionaţi, vor dori să cunoască mai mult, o 
parte din ei vor participa la concursuri, unde vor 
obţine performanţe.

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a 
împins multe state să închidă școlile pe o perioadă 
care s-a extins pe mai multe luni, profesorii din 
România au fost provocați să se adapteze rapid și să 
transmită un mesaj important elevilor: învățarea 
continuă dincolo de școală și cu instrumente online 
accesibile tuturor și multă determinare, putem face 
progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem 
încuraja elevii să învețe și să lucreze independent.

Mai multe școli au organizat deja în 
primăvara anului 2020 „cancelarii online” – ședințe 
de coordonare cu profesorii pe platforme precum 
Skype, Google Meet, Whatsapp sau Facebook 
Messenger. Acesta a fost primul pas pentru a stabili 
calendarul online și modul cum se va comunica cu 
elevii.

Cel mai popular instrument de colaborare 
online cu aplicații care acoperă toate nevoile de 
comunicare și colaborare online este Google. Pentru 
a accesa gratuit Suita Google for Education, e nevoie 
ca școala să aibă un domeniu și să se înregistreze cu 
un cont G Suite for Education.

Pasul următor a fost organizarea lecțiilor online. 
Unii profesori au fost prinși pe picior greșit, 

deoarece nu posedau cunoștințele necesare pentru a 
face față acestei situații. Nivelul de alfabetizare 
digitală în rândul profesorilor din România a fost și 
încă mai este unul foarte scăzut, iar această situație a 
generat și continuat să genereze o stare de anxietate, 
nemulțumire și chiar de furie. Pentru a crea un mediu 
de învățare cât mai aproape de o clasă reală 
profesorii au apelat la mai multe resurse:
1) O platformă de interacțiune în timp real, cu 
video și text, cu elevii: Zoom, Teams și Google 
Meet;
2) Aplicații sau platforme de colaborare online, 
care facilitează schimbul de documente, teste sau 
teme pentru acasă, între profesori și elevi și 
înregistrează o evidență a acestora, care permite și 
feedback din partea profesorului - Google 
Classroom și alternative folosite de profesori, 
precum Edmodo, EasyClass și ClassDojo, 
Kinderpedia etc.
3) Resurse și aplicații de învățare pe care le 
poate crea profesorul sau resurse deja existente sub 
formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri 
care pot fi folosite atât în timpul lecțiilor live, cât și 
ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă 
și include aplicații precum ASQ, Kahoot, Quizziz, 
Wordwall, Padlet, Twinkl, Mentimeter, Mozaweb 
sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru 
filme, teme și studiu individual.

Un sondaj online realizat între 14 și 20 
octombrie 2020 de Fundația Agenția de Dezvoltare 
Comunitară „Împreună” alături de Consiliul 
Național al Elevilor și Federația Națională a 
Asociațiilor de Părinți arată că pentru 51% dintre 
elevi prima lună de școală a fost mai degrabă haotică, 
„încercând să țină pasul cu provocările implicate de 
diferitele scenarii în care s-au aflat, mai ales pentru 
că o parte din aceștia au și experimentat mai mult de 
un singur scenariu”.

De asemenea, aproximativ 30% dintre elevi 
consideră că, în prezent, modul în care se realizează 
școala este un compromis valid din perspectiva 
crizei medicale în care se află România.

Cu toate acestea, există elevi pentru care 
educația în contextul actual este „dezastruoasă”, 

CREATIVITATE ȘI INOVAȚIE ÎN ACTIVITATEA ȘCOLARĂ ONLINE
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„foarte proastă”, „grea”, „ineficientă”. Ei 
menționează că le este dificil să învețe în contextele 
educaționale în care se află și că unii dintre profesori 
nu se implică suficient pentru a îmbunătăți calitatea 
educației oferite. La polul opus, sunt și elevi care 
susțin că educația este mai puțin stresantă în 
formatele hibrid sau online. 

Profesorii caracterizează procesul actual de 
învățământ în termeni mai blânzi decât elevii. Astfel, 
40% dintre cadrele didactice evaluează educația din 
prima lună de școală ca fiind un compromis, iar 34% 
consideră că aceasta este de calitate. Totodată, sunt și 
profesori care consideră că educația online s-a 
îmbunătățit de la o zi la alta, iar, în ciuda provocărilor 
care apar, se fac eforturi și încercări pentru o 
educație cât mai bună.

În ciuda tuturor piedicilor, consider că 
experiența predării în mediul online este una 
stimulatoare. Am înțeles următorul lucru: predarea 
trebuie să fie una dinamică, plină de noi provocări. 
Jocul este esențial, dezvoltă creativitatea și 
inteligența elevilor și asigură succesul procesului 
instructiv-educativ.

În concluzie, profesorul trebuie să creeze 
contextul de învățare, să devină facilitator al 
învățării și să își organizeze în așa manieră 
activitatea încât elevii să simtă activ învățarea. 

Mentalitatea potrivit căreia profesorul 
trebuie să fie în centrul activității trebuie să se 
schimbe. Predarea online ne provoacă să ne gândim 
și altfel la învățare și trebuie să ne gândim ce poate să 
facă profesorul astfel încât copiii să fie cei care să 
desfășoare acțiuni, să exploreze, să se folosească de 
toate cunoștințele dobândite în situații diferite de 
cele din clasă. 

Lecțiile ar putea să includă într-o măsură 
mult mai mare sarcini de lucru practice, plasate în 
contexte concrete de viață și care pleacă de la o 
problemă/ context real, plauzibil, care solicită nu 
doar utilizarea de proceduri sau formule și 
memorarea de informații (clasificări, definiții etc.) ci 
stimulează formarea unor capacități de nivel 
superior (aplicare, interpretare, anticipare de 
consecințe, explicarea fenomenelor, creare, 
raportare la valori, conduite proactive, cooperare 
etc.).
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Traduction: prof. Paula PETREA

En 2006, lors des Rencontres Européennes 
de la Jeunesse (REJ), organisées à Vannes, le 6 - 14 
août, en Bretagne, France, un groupe de dix 
personnes - deux enseignants et huit élèves - venant 
de Roumanie a été chaleureusement accueilli par le 
comité français, coordonné par un enthousiaste 
écrivain, nommé si mélodieusement, comme le plus 
tendre des sentiments que les mortels puissent 
jamais ressentir - Lionel Lamour. Maintenant, après 
quinze ans, on se retrouve à distance, parmi les 
lignes, pour se poser des questions sur la condition 
de l'artiste et faire valoir ces instants malgré le froid, 
la pandémie, l'insécurité. 
 Bonjour, Lionel, est-ce que tu pourrais te 
présenter en quelques mots à nos jeunes lecteurs?
 Bună ziua! Quel honneur pour moi d'être 
interviewé pour votre journal. Je vais tenter de faire 
de mon mieux. Présentation: Marié, 2 enfants, 
j'habite en campagne à La Vraie Croix, dans le 
Morbihan (Bretagne). Je suis directeur d'un service 
culturel et vie associative d'une ville de 9000 
habitants, et président du comité de jumelage 
Sulniac Altenbruch. Je suis passionné par la BD, ma 
vieille voiture, une 2CV et j'aime les repas entre 
copains, les jeux de société… Je suis auteur et 
conteur. J'écris des histoires pour le jeune public, 
mais pas que…
 Quelle serait à présent la mission d'un 
écrivain? Quel but ou quel public pourrait avoir 
l'écriture dans ce monde si dominé par les vidéos, les 
vlogs, les podcasts?
 J'écris pour apporter du rêve, pour raconter 
des histoires issues du réel ou totalement inventées. 
J'écris par passion, par besoin, par plaisir.

Lorsque j'écris, je vois vivre mes 
personnages et je pèse chaque mot afin qu'ils 
expriment au mieux ce que je veux partager. Je pense 
que le livre permet aux lecteurs de s'approprier un 
univers, des personnages, une histoire. Combien de 
fois s'imagine-t-on au fil de la lecture comment est 
tel personnage, quels sont ses vêtements, son aspect 
physique… On transfère nos propres souvenirs, nos 
images mentales, nos souhaits. Et quel est notre 

sentiment lorsque le livre est porté à l'écran? 
Correspond-il à ce que nous avions projeté, 
imaginé? C'est ça le rôle d'un écrivain, c'est de 
donner juste assez d'éléments pour que le lecteur 
puisse se faire une représentation, pour qu'il s'y 
retrouve.   

Les podcasts, les vlogs, les vidéos sont une 
consommation à l'instant présent. Je n'ai rien contre, 
non. Je pense que les mots permettent de prendre son 
temps pour réfléchir, pour se façonner, pour grandir. 
Écrire est pour moi essentiel. C'est une formidable 
occasion de laisser agir mon imagination et par là-
même de stimuler celle du lecteur. Le livre est un 
objet concret, c'est quelque chose que l'on tient dans 
la main, que l'on peut emporter avec soi, que l'on 
peut respirer. J'adore sentir le papier, l'encre d'un 
livre tout neuf. Et puis, c'est un objet que l'on peut 
garder, relire, offrir, partager.
 Où trouves-tu tes sources d'inspiration? Y a-
t-il une ,,muse” dans ta vie?
 La vie est ma muse, ma source d'inspiration! 
Tout peut m'inspirer. Je suis fan de bandes dessinées, 
quel que soit le genre et j'en possède plusieurs 
centaines… Non, non, vraiment plus que ça! De 
plus, je lis des romans par périodes. C'est sûrement 
une source de nourriture pour ma créativité; mais pas 
que. Il peut y avoir au fil de mes lectures une chose 
qui m'interpelle, un mot, une action, une idée. Alors 
elle tisse sa toile dans ma tête. Ce qui m'inspire peut 
venir aussi de la réalité, d'un mot entendu, d'une 
situation rencontrée ou partagée. En fait, tout peut 
m'inspirer, c'est uniquement une question de 
«rencontre» à ce moment-là, de «connexion», de 
«déclencheur». 

C'est comme si l'on connectait deux fils, l'un 
étant l'élément déclencheur, l'autre l'élément 
récepteur; le déclencheur pouvant arriver à 
n'importe quel moment, n'importe où. Un exemple: 
j'étais en vacances il y a quelques années en Corrèze. 
En randonnée, je suis passé par le Mont-Gargan. En 
haut, la chapelle Notre-Dame du Bon secours. 

C'était l'occasion de faire une pause après 
cette longue montée. La chapelle étant fermée, je fais 
le tour tout en grignotant un gâteau. Et là, je ne sais 
pas pourquoi, mon regard se pose sur un petit truc 
blanc glissé entre deux pierres du mur de l'édifice.

UN TEMPS POUR VIVRE, UN TEMPS POUR SONGER
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Interview réalisée par prof. Paula PETREA

Quelque chose de tout petit. Je m'approche et 
me rends compte que c'est un morceau de papier plié, 
replié jusqu'à se faire presqu'invisible. Ma curiosité 
l'emportant, j'ai sorti mon canif pour l'extraire de sa 
cachette et j'ai déplié la feuille. À la date, cela faisait 
trois ans qu'il était là. Il était intact. Bien protégé par 
la pierre ou par… Une fois lu, j'ai été pris d'une 
étrange émotion. J'ai délicatement replié le message 
en suivant les plis, comme pour ne pas l'abîmer, 
presque désolé d'avoir violé ce secret, d'avoir lu ces 
quelques mots qui ne m'était absolument pas 
destinés, bien sûr. Une fois remis dans son refuge, je 
suis parti. Mais les mots étaient présents, intacts. Je 
me suis assis sur une roche, j'ai sorti mon calepin et 
les ai griffonnés pour ne pas les oublier. 

Et là, la machine s'est mise en route au fil de 
ma randonnée, au fil de mes pas. Avant d'arriver au 
terme de mon excursion, j'avais un terrible besoin de 
mettre en forme mes mots et de donner une autre vie 
à ceux trouvés il y avait quelques heures. Je profitais 
donc d'une table de pique-nique pour en faire une 
nouvelle. Elle rejoindra un recueil de nouvelles 
construit sur le même principe, sur la même 
spontanéité, sur la même rencontre improbable entre 
moi et une situation elle-même improbable. 
L'inspiration s'offre à moi, elle m'attrape le plus 
souven t  de  f açon  ina t t endue ,  p re sque  
sournoisement. C'est vrai aussi qu'il faut de la 
curiosité, de l'appétit, de l'ouverture pour pouvoir 
faire un récit d'une chose qui peut sembler banale.

Si parfois l'idée, en surgissant, prend forme 
rapidement sur le papier, il y en a d'autres qui 
prennent leur temps. C'est comme une petite graine 
mise en terre: l'idée, un mot, une envie. Puis elle se 
réchauffe dans la terre pour pouvoir germer. Là, elle 
est dans un coin de ma tête. Elle me laisse tranquille, 
elle se fait oublier. Enfin pas totalement. Parfois, elle 
revient parce qu'un événement, une lecture, une 
discussion ou tout simplement par le fait même de 
l'idée et puis elle disparaît. Mais pas totalement, c'est 
comme une petite bête sympathique, tapie dans sa 
tanière. Pour la graine, c'est à ce moment-là qu'elle 
s'enrichit, que la graine éclate pour laisser la place au 
erme. Mon idée de base grossit. Et tout à coup, elle 
sort de terre pour se faire voir. La petite bête sort de la 
tanière, elle a pris un peu de volume et a faim. 

Alors, elle ne me quitte plus, elle me hante, 
comme une amie. C'est pour cela que je la nomme 
«elle». Je sentirais presque sa présence. Quoi que je 
fasse d'autre, elle trotte dans ma tête et se construit au 
fil du temps. Elle attend que je lui donne des 
couleurs, des habits, des décors, des personnages, 
des rebondissements, un début, une fin… Il est 
temps! Il faut alors absolument que je passe à l'acte, 
que je lui donne vie sur le papier, que j'écrive, oui, 

QUE J'ÉCRIVE! La fleur est en bouton. Elle 
n'attend plus que moi pour dessiner ses pétales, y 
mettre des couleurs, un parfum, pour être sentie, 
admirée, cueillie peut-être. Alors j'écris, j'écris. 

Parfois elle ne ressemble plus à la fin à ce 
qu'elle était aux prémices. C'est que l'histoire a pris le 
dessus, qu'elle s'est accommodée des situations 
clairement définies. C'est que les personnages ont 
pris vie, qu'ils sont presque réels agissant sur le fil de 
l'écriture. C'est que rien n'est écrit d'avance. Par 
contre dès que le mot «fin» est posé. Je ne reviens 
plus dessus. 
 Parmi les ouvrages que tu as publiés, existe-
t-il un favori? Si oui, lequel et pourquoi?
 Un ouvrage favori: Ouille… Je vais 
chuchoter pour pas qu'ils ne m'entendent et me 
fassent une crise de jalousie. J'ai un faible pour le 
recueil de nouvelles. Non pas parce que c'est mon 
premier, mais parce que chaque histoire est un fil tiré 
de la réalité. Les réactions des lecteurs ont été 
incroyables. J'ai reçu beaucoup de lettres, de 
courriels, de coups de téléphone. Il a même reçu le 
premier prix de la nouvelle francophone à Varsovie, 
embarqué et présenté par une enseignante de 
français polonaise. Beaucoup d'entre elles ont 
provoqué une forte émotion. Ces nouvelles ont été 
écrites en un seul jet; incapable de revenir dessus et 
de les retravailler de peur de perdre la spontanéité de 
l'écriture, des sentiments, de l'émotion que 
j'éprouvais au moment de l'écriture. Mais je les aime 
tous et j'attends avec impatience celui qui est en 
préparation!

 Continuation en 2023
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SCURTĂ INTRODUCERE ÎN BIOGRAFIA UNIVERSULUI

 Ne intrebăm adesea cum e existența noastră între 
cele două lumi: pe de o parte lumea infinitului mic, pe 
care nu o putem vedea, nu o auzim, mai mult, care are legi 
și calități total diferite de cele ale lumii noastre obișnuite, 
de dimensiuni umane și de partea cealaltă, la extremitatea 
infinitului mare, o lume pe care doar o întrezărim prin 
cele mai perfecționate instrumente, dar care e atât de 
imensă, e atât de străină de mediul în care ne ducem viața 
și care evoluează după legi atât de diferite încât și această 
lume a stelelor, a galaxiilor, a quasarilor și a pulsarilor ne 
este practic tot atât de inaccesibilă ca și infinitul mic.
 Despre toate aceste lumi avem doar mărturii 
indirecte, la ele ajungem doar printr-un efort uriaș de 
combinare a unor măsurători de mare finețe, efectuate cu 
aparate, cu adevărate uzine de cercetare de o incredibilă 
complexitate cu teorii îndrăznețe care, prin efortul de 
imaginație pe care îl implică, par adeseori de domeniul 
utopiei, al ficțiunii.

 La acestea se adaugă o dimensiune care foarte 
mult timp a jucat un rol secundar în fizică: timpul.  
Evident toate fenomenele fizice se petrec în timp, au o 
durată. Dar noi ne-am obișnuit cu cele a căror durată e 
comparabilă cu cea a acțiunilor noastre, secunde, minute, 
ore, zile, ani. Lumile extreme ale fizicii moderne lărgesc 
limitele timpului într-o măsură de neînchipuit. Ne este 
foarte greu să ne imaginăm fenomene ce durează 
miliardimi de secundă, după cum nu avem nicio măsură 
cu care să ne închipuim întâmplări care evoluează în zeci 
de miliarde de ani.

 Întrebarea elementară care se pune în fața 
acestor fapte este: la ce sunt bune, care este justificarea 
efortului uriaș depus pentru descoperirea lor, dacă ele 
sunt și vor rămâne atât de inaccesibile, în timp, în spațiu, 
mult dincolo de rosturile existenței noastre.  

Sigur, răspunsul cel mai banal și elementar 
rămâne neistovita sete de cunoaștere a omului, care din 
timpuri imemoriabile s-a străduit să știe, să cunoască, să 
înțeleagă. Este limpede că după ce a parcurs un drum 
uluitor, mintea omenească nu e dispusă să se oprească în 
fața lumilor stranii ale infinitului mic sau mare.

Dar nu e numai atât. Fascinația acestor lumi 
depășește setea de cunoaștere. Sunt semenii noștri care o 
viața întreagă urmăresc cu emoție, cu tenacitate și cu o 
perseverență impresionantă semnele unor lumi pe care nu 
le-au văzut niciodată și nici n-au șanse să le vadă, să le 
simtă vreodată. Și nu sunt câțiva excentrici, mânați de 
pasiunea de a-și epata contemporanii, numărul lor este de 
ordinul zecilor de mii și pasiunea lor este în general lipsită 
de orgoliu și îngâmfare.

 Realitatea constă în aceea că aceste lumi au o 
stranie frumusețe și o incontestabilă grandoare și 
perfecțiune. Descifrarea lor de către mintea omenească e 
un gest care ține de gândire, dar și de o încântare estetică. 

 Mobilul cel mai puternic ce trebuie căutat la baza 
acestor eforturi este însă mai profund. 

 Omul a nutrit dintotdeauna să găsească legile de 
bază, regulile elementare pe care e clădită existența sa, a 
lumii în care trăiește.
 Fizicienii și astrofizicienii se pot felicita pentru 
uriașul pas înainte realizat în înțelegerea Universului, 
pentru ingeniozitatea cu care au reușit să construiască 
edificiul modelului de Univers Pulsatoriu. Radiația 
remanentă, observațiile asupra proporției de heliu din 
cosmos, mișcarea de recesie universală, studiile asupra 
exploziilor galaxiei și a quasarilor din tinereșea 
Universului, noua teorie e exploziilor găurilor negre, 
punerea în evidență a gazului intergalactic, explicarea 
funcționări i  Big Bang-ului  pe baza f izici i  
microcosmosului, toate aceste descoperiri s-au potrivit 
armonios în cadrul creat de teoria einsteiniană a 
gravitației și au condus la modelul de Univers Pulsatoriu. 
Acest model cu o distribuție izotropă a materiei la nivelul 
grupurilor de galaxii, satisface acea simetrie pe care o 
asteptăm de la natură. 

 Așadar, ceea ce caută teoreticienii contemporani 
este un „cadru teoretic general”, simetric și elegant din 
punct de vedere matematic, cu care să poată fi explicate 
infinitatea de fenomene observate în Univers.

Dar va fi oare natura de acord cu o astfel de 
teorie? Dacă ea „este în esență simplă”, așa cum afirma 
Hideki Yukawa atunci o teorie unificatoare are toate 
șansele de succes. Cercetările contemporane la extremele 
fizicii au confirmat până acum aceste așteptări, dar pe de 
altă parte au arătat că putem oricând să ne așteptăm la 
elemente noi, care ar putea schimba complet imaginea 
noastră despre lume. Cu toată mândria datorată ultimelor 
succese, fizicienii și astrofizicienii contemporani sunt 
conștienti că se află pe un drum anevoios și plin de 
peripeții, dar promițător.     

prof. Carmen LUKACS
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Apariția bolii coronavirusului (COVID-19) 
și răspândirea ulterioară a pandemiei au dus la o 
criză sanitară globală, cu multiple consecințe 
devastatoare asupra sănătății populației, dar și 
asupra vieții sociale și economiei. Răspunsul inițial 
al diferitelor state a fost de a impune măsuri 
restrictive și bariere sociale, cum ar fi utilizarea 
măștilor de protecție, distanțarea socială sau 
restricțiile de mobilitate.

În acest context de haos pandemic și după 
dezvoltarea rapidă și implementare a mai multor 
vaccinuri eficiente împotriva COVID-19, în urma 
eforturilor industriei farmaceutice și ale 
laboratoarelor de cercetare virusologică, se pare că 
singura speranță pentru înfrângerea pandemiei 
constă în vaccinarea imediată și la scară largă a 
populației. Nu există nicio îndoială că prevenirea 
bolilor infecțioase prin vaccinare a fost unul dintre 
cele mai importante progrese în domeniul sănătății 
publice. Cu toate acestea, se pare că scepticismul 
populației față de astfel de vaccinuri, încadrat în 
contextul unei crize de încredere în știință și 
tehnologie, precum și față de cunoștințele științifice, 
a căror origine precede pandemia actuală, cu o 
tendință de creștere, și așa cum era de așteptat, a 
devenit o problemă suplimentară în lupta împotriva 
COVID-19.

Astfel, reticența față de vaccin, definită ca 
refuz, întârziere sau acceptare cu îndoieli, în ceea ce 
privește utilitatea și siguranța vaccinului, poate 
afecta un număr semnificativ din populația reticientă 
vaccinării pentru COVID- 19, în ciuda percepției 
publice clare asupra riscurilor ridicate pentru 
sănătate asociate pandemiei. Într-o astfel de situație, 
apar diferite dezbateri medico-juridice și etice, așa 
cum s-a întâmplat deja în cursul actualei pandemii.

În primul rând, la nivel juridic, se poate face 
trimitere la mai multe dispoziții juridice, legi și 
ordonanțe din domeniu sănătății și siguranței 
publice. Dintr-o simplă lecturare a acestei legislații 
reiese clar că sănătatea publică este una dintre 
principalele limite ale libertății individuale în 
apărarea interesului colectiv. Astfel, mandatul 
constituțional de protejare a sănătății publice

impune autorităților publice să inițieze mecanisme 
de protejare a populației împotriva bolilor cu 
transmitere comunitară. Profesioniștii din domeniul 
sănătății au obligația de a preveni răspândirea bolilor 
infecțioase și de a reduce la minimum daunele care 
ar putea fi cauzate în cazul în care se materializează.

Cu toate acestea, astfel așa cum reiese din 
articolele succinte din Legea 3/1986 privind 
măsurile speciale în domeniul sănătății publice, 
autoritățile sanitare sunt recunoscute ca fiind 
competente să adopte măsuri excepționale atunci 
când acest lucru este necesar din motive urgente sau 
necesare de sănătate, cu condiția să existe indicații 
raționale care să sugereze existența unui pericol 
pentru sănătatea populației din cauza situației 
sanitare specifice a unei persoane, a unui grup de 
persoane sau pentru a controla bolile transmisibile.

Astfel, un alt aspect medico-legal pe care  l-a 
adus pandemia în vizor a fost carantinarea 
involuntară a pacienților cu COVID-19 la domiciliu, 
pentru a se evita răspândirea necontrolată a 
virusului, din motive de sănătate publică. Anterior, 
astfel de situații în care s-a impus izolarea forțată au 
avut loc în contextul, de exemplu, spitalizării 
terapeutice în controlul tuberculozei. În acest sens, 
Parlamentul României a adoptat  Legea nr. 136 din 
18 iulie 2020, privind măsurile speciale în domeniul 
sănătății publice, care recunoaște competența 
autorităților sanitare de a adopta măsuri coercitive 
(de recunoaștere, tratament, spitalizare sau control), 
atunci când acest lucru  pune în pericol sănătatea 
populației.

De altfel, trebuie menționat că Legea privind 
autonomia pacientului, drepturile și obligațiile 
privind informarea și documentarea clinică prevede, 
de asemenea, posibilitatea ca intervențiile clinice să 
se desfășoare fără consimțământul pacientului 
atunci când există un risc pentru sănătatea publică, 
impunând ca aceste intervenții, efectuate în temeiul 
Legii 3/1986, să fie aduse la cunoștința autorității 
juridice competente în cazul în care implică 
instituționalizarea forțată.

Analiza etică se bazează pe metoda 
deliberativă, în timpul căreia este esențial să se 
identifice valorile contradictorii, pentru a putea 
stabili metodele cele mai adecvate de acțiune.

ASPECTE ETICE ȘI DEONTOLOGICE LEGATE DE VACCINARE
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m.i. Geanina TARCĂU

Din punct de vedere etic, bătălia se dă între  
două cuvinte-cheie, și anume, care acțiune ar dăuna 
cel mai puțin valorilor în cauză și ar cântări cel mai 
adecvat circumstanțele și consecințele.

În reticența față de vaccinarea împotriva 
COVID-19 a populației, se întâlnesc valori și 
principii diferite care, de cele mai multe ori intră în 
conflict cu valorile și principiile celor pro vaccin. Pe 
de o parte, așa cum am menționat mai sus, este 
identificat un grup de valori și principii legate de 
protecția sănătății, atât colective, cât și individuale. 
Dar, pe de altă parte, găsim grupul de valori legate de 
libertatea și autonomia individuală, în raport cu 
propriile decizii de sănătate.

Cele două abordări extreme sunt clare: pe de 
o parte, obligația de a se vaccina și, pe de altă parte, 
recunoașterea autonomiei individuale în ceea ce 
privește decizia de  vaccinare.

Cu toate acestea, în prezent, este important 
de menționat că studiile arată cifre ridicate de 
eficacitate pentru diferite tipuri de vaccinuri în 
prevenirea infecției la persoana vaccinată, dar nu se 
știe încă dacă vaccinarea împotriva COVID-19 
împiedică transmiterea. Adică, în prezent, știm că o 
persoană vaccinată este mai protejată de boală, dar 
nu se știe dacă o persoană vaccinată poate transmite 
boala. Prin urmare, în prezent, nu s-a stabilit încă 
dacă vaccinarea previne un risc direct de transmitere 
a bolii la pacienți. 
           Chiar dacă mai sunt persoane care se întreabă: 
„De ce trebuie să ne vaccinăm împotriva COVID-
19?“ , răspunsul este unul destul de simplu: deși 
măsurile de prevenție, precum distanțarea socială, 
igiena mâinilor și purtarea măștii, ne protejează într-
o oarecare măsură de infecția COVID-19, acestea nu 
sunt suficiente. Vaccinarea este cea mai sigură și mai 
rapidă cale de a ne proteja. 

Niciun virus nu a fost eliminat vreodată prin 
inducerea imunității naturale într-un procent mare 
din populatie.

Numai imunizarea populației indusă de 
vaccinare poate elimina virusurile, așa cum s-a 
demonstrat până acum prin eliminarea virusului și a 
variolei și a două dintre cele trei tipuri diferite de 
poliovirus. Încă de la declanșarea pandemiei actuale 
de COVID-19, oamenii de știință din întreaga lume
au început să lucreze la dezvoltarea unuia sau mai 
multor vaccinuri împotriva noului coronavirus, care 
să ofere protecție populației împotriva bolii cauzate 
de acest nou virus. Vaccinurile pentru prevenirea

infecției cu noul coronavirus sunt din punctul meu de 
vedere, cea mai buna speranță pentru a pune capăt 
pandemiei și crizei sanitare globale, care au generat 
efecte devastatoare asupra sanatății populației, dar și 
asupra vieții sociale și economiei. 

Vaccinurile anti COVID-19 pot preveni 
infecția COVID-19 prin declanșarea răspunsului 
imun al organismului odată ce acesta întâlneste 
virusul, astfel încat să îl recunoască și să lupte 
împotriva lui. Majoritatea cercetărilor privind 
vaccinurile anti COVID-19 implică generarea de 
răspunsuri imune la toate sau la o parte din 
componentele unei proteine (proteina spike sau 
proteina S) care este unică pentru virusul care 
cauzează COVID-19. Astfel, dacă o persoană 
vaccinată este ulterior expusă infecției cu noul 
coronavirus, sistemul imunitar recunoaște virusul și, 
deoarece este deja pregătit să atace virusul, oferă 
protecție împotriva infecției COVID-19.

Din punct de vedere etic, este important să 
promovăm acțiuni care încurajează vaccinarea 
populației, înainte ca întreaga situație actuală să 
pornească într-o direcție extremă de acțiune.
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Există neologisme care se regăsesc în fiecare 
epocă: slavonismele pătrunse în limba noastră prin 
traducerile cărţilor bisericeşti, turcismele din 
perioada fanariotă, ungurismele datând din perioada 
stăpânirii  austro-ungare în Transilvania, 
franţuzismele în epoca modernă, anglicismele şi 
americanismele după 1989.

Centrându-ne atenţia asupra influenţei limbii 
engleze, putem menţiona faptul că reprezintă un 
fenomen internaţional, depăşind cu mult spaţiul 
european, o adevărată invazie lingvistică. Totuşi, 
motivaţia introducerii masive a acestor lexeme este 
datorată şi necesităţii desemnării anumitor realităţi 
extralingvistice.

În DEX este notată următoarea explicaţie a 
termenului anglicism „expresie specifică limbii 
engleze, cuvânt de origine engleză împrumutat, fără 
necesitate, de o altă limbă şi neintegrat în aceasta“. 
Mioara Avram consideră că „anglicismul este un tip 
de străinism sau xenism, care nu se restrânge la 
împrumuturile neadaptate şi/sau inutile şi este 
definit ca: unitate lingvistică (nu numai cuvânt, ci şi 
formant, expresie frazeologică, sens sau construcţie 
gramaticală) şi chiar tip de pronunţare sau/şi de 
scriere (inclusiv de punctuaţie) de origine engleză, 
indiferent de varietatea teritorială a englezei, deci 
inclusiv din engleza americană, nu doar din cea 
britanică“ . Acelaşi lexem este uzitat de Adriana 
Stoichiţoiu Ichim pentru „împrumuturi recente  din  
engleza  britanică şi  americană, incomplete  sau  
deloc adaptate (ca atare, ele se scriu şi se rostesc în 
română într-un mod foarte apropiat sau identic cu cel 
din limba de origine)“, realizând cu precizie o 
delimitare între anglicisme, cuvinte în  curs  de  
asimilare: supermarket, hypermarket şi xenisme, 
cuvinte neadaptate, cunoscute şi  ca barbarisme): 
cash,  show,  party,  cool  etc. Carmen Vlad numeşte 
anglicismele „cele mai recente împrumuturi, care se 
disting prin slaba adaptare la sistemul morfologic şi 
fonologic al limbii române şi care prezintă fluctuaţii 
în grafie şi pronunţie“.

Adoptând o perspectivă normativă, amintim 
opinia lui Sextil Puşcariu, conform căreia sunt 
expuse două categorii de împrumuturi: necesare şi 
de lux. Prima categorie de împrumuturi, cele 

necesare, desemnează acele cuvinte, sintagme sau 
unităţi frazeologice care nu au un corespondent în 
limba română sau care prezintă unele avantaje în 
raport cu termenul autohton. În această privinţă, 
anglicismele necesare deţin avantajul preciziei, al 
brevilocvenţei şi nu în ultimul rând al circulaţiei 
internaţionale. Se realizează, totuşi, o distinctiție 
între anglicismele utilizate ca sociolemene 
profesionale şi cele folosite din dorinţa de a fi la 
modă.

Există nenumărate domenii în care apar 
anglicisme, în mod obligatoriu necesar: domeniul 
sportului: fotbal (fotbalist), baschet (baschetbalist), 
rugby (rugbist), schi, meci, volei, karate, cros, 
skateboard. 

În domeniul informaticii, exemplele sunt 
multiple: site (spaţiu pe internet, spaţiu în care sunt 
situate informaţii pe reţeaua de internet), mouse 
(dispozitiv la computer, calculator, periferic cu care 
se poate deplasa cursorul pe ecranul unui computer), 
chat (discuţie amicală, o discuţie care se face prin 
schimbarea mesajelor electronice), desktop (ecran), 
joystick (manetă care controlează mişcarea  
imaginilor  pe  un  ecran electronic sau la jocurile 
mecanice), e-mail (scrisoare în format electronic, 
mesaje), offline (echipament, dispozitiv sau mod de 
prelucrare a datelor neconectat direct la calculator). 

Muzica deţine terminologia sa specifică prin 
inserţia anglicismelor de tipul: play-back (redare a 
unei înregistrări pe bandă electromagnetic sau pe 
disc; tehnică inversă dublajului, prin care 
înregistrarea sunetului precede pe aceea a imaginii), 
single (când se vorbeşte despre un disc de muzică, 
având câte o singură melodie pe fiecare faţă), hit 
(cântec de succes, şlagăr).

ANGLICISMELE SAU A FI LA MODĂ ÎN PRESĂ

 prof. Vasilica TEMELIE
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Se spune că nu poți rămâne fără creativitate, 
deoarece cu cât folosești mai multă, cu atât ai mai 
mult din ea iar în cadrul orelor de limba și literatura 
română găsim suficiente resurse pentru a pune în 
valoare imaginația copiilor. Așa cum o spune și 
programa școlară, „scopul studierii disciplinei 
Limba şi literatura română în perioada şcolarităţii 
obligatorii este acela de a forma progresiv un tânăr 
cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, 
capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice 
şi să interacţioneze cu semenii exprimându-şi 
gânduri, stări, sentimente, opinii etc., să fie sensibil 
la frumosul din natură şi la cel creat de om, să-şi 
utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile 
proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete în 
viaţa de zi cu zi, să poată continua în orice fază a 
existenţei sale procesul de învăţare“.

Orele de Limba și literatura română oferă 
reale posibilități de organizare și desfășurare a unor 
activități ce pot dezvolta capacitatea de creație a 
elevilor, cum ar fi: povestirea cu schimbarea formei 
sau a finalului, ilustrarea textelor literare, modelajul, 
dramatizarea textelor literare prin jocul de rol, 
realizarea compunerilor, crearea de poezii, ghicitori, 
alcătuirea unor dialoguri plecând de la o situație 
dată. Eforturile depuse de elevi pentru transpunerea 
acțiunilor, faptelor într-o altă modalitate de 
comunicare implică procese și operații mintale, trăiri 
afectiv-emoționale și capacități expresionale care se 
înscriu cu contribuții importante la dezvoltarea 
potențialului creativ al elevilor.

Am încercat să stimulez activitatea creativă a 
elevilor prin organizarea unor ateliere în care 
pornind de la o imagine, un cuvânt cheie sau o 
emoție, elevii au fost puși în rolul unor autori, 
realizând poezii, compuneri, eseuri și ghicitori. 

Acestea au fost incluse in portofoliile 
realizate la clasă și înscrise în diverse concursuri 
școlare, la care copiii au avut ocazia să primească o 
binemeritată răsplată pentru munca depusă. Toate 
aceste compoziții ale lor contribuie la dezvoltarea 
creativității, deoarece reprezintă o sinteză a tot ceea 
ce învață elevii, fiind totodată un prilej de 
valorificare a experienței de viață a elevului și de 
manifestare a imaginației și fanteziei creatoare.

Atelierul de pictură reprezintă o altă încercare de a 
valorifica creativitatea elevilor mei. Plecând de la 
ideea că orice operă literară, indiferent de gen, poate 
fi înțeleasă nu numai din cuvinte, ori de câte ori 
timpul ne permite, organizez ateliere în care elevilor 
li se dă ocazia să transpună în imagini ceea ce au 
învățat. De exemplu, la clasa a XI-a, după studierea 
poeziei „Luceafărul“, de Mihai Eminescu, am avut o 
astfel de întâlnire la care le-am cerut elevilor să 
deseneze elementele decorului descris în opera 
literară. Știm cu toții că nu toată lumea este înzestrată 
cu simț artistic sau cu talent la pictură, dar cu toate 
acestea activitatea s-a dovedit a fi pe placul copiilor, 
care și-au imaginat peisajul descris de Eminescu în 
cele mai variate moduri.

Jocul de rol reprezintă o metodă deja 
consacrată de dezvoltare a creativității elevilor. Puși 
în pielea personajelor despre care au învățat pot 
înțelege mult mai ușor sentimentele pe care autorul a 
dorit să le transmită. La fel ca atunci când citesc o 
carte sau văd un film, se pot transpune în lumea 
operei literare, se regăsesc în situații imprevizibile, 
sunt puși în fața unor noi descoperiri. Scurtele 
dramatizări ale unor texte literare au devenit deja 
tradiție pentru orele noastre de Limba și literatura 
română iar mulți copiii au demonstrat un talent 
actoricesc nativ, ceea ce mă face să cred că 
obiectivele mele, acelea de a stimula creativitatea, 
nu numai că și-au atins scopul, ci chiar l-au depășit.

Toate aceste activități, centrate pe elevi, 
promovează o învățare activă, îi ajută să-și 
descopere potențialul creator, gustul pentru frumos 
dar și înțelegerea unor noțiuni dintr-o altă 
perspectivă, pentru că așa cum spunea și Paulo 
Coelho „oricine are un potențial creativ, și din 
momentul în care îți exprimi acest potențial creativ, 
ai șansa să schimbi lumea”.
Bibliografie:
– Amabile, T.M., 1997, Creativitatea ca mod de 
viață, Editura Știință și Tehnică, București.
– Cerghit, I., 2006, Metode de învățământ, Editura 
Polirom, Iași.
– Moraru, I., 1997, Psihologia creativității, Editura 
Victor, București.
– Roco, M., 2004, Creativitate și inteligență 
emoțională, Editura Plirom, Iași.
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           În contextul contemporaneității confruntată 
cu o criză a comunicării autentice, mass-media, 
educatorii și părinții, dar și comunitatea de cercetare 
sunt preocupați de o formă relativ nouă de agresiune 
vizibilă printre elevi și tineri, denumită generic 
cyberbullying. Acest concept vizează un fenomen 
care ia amploare în întreaga lume, direct 
proporțional cu accesul la noile canale de 
comunicare. În linii mari, este definit ca hărțuire 
efectuată prin mijloace electronice, cum ar fi 
telefoanele mobile, sau prin internet. Tabloul general 
pune în lumină că cyberbullying-ul a luat o amploare 
dramatică în ultimul timp și că această nouă formă de 
agresiune a creat multe victime și agresori noi, pe 
lângă victimele implicate și agresorii implicați în 
„tradiționala” intimidare numită bullying.

O mare parte din literatura de specialitate 
tratează tema dintr-o perspectivă psihologică. Ea s-a 
clădit pe o tradiție de treizeci de ani de cercetare a 
ceea ce se numește hărțuire tradițională (buillying) 
sau hărțuire offline, inserând în timp și definiții ale 
hărțuirii cibernetice (cyberbullying), subiecte 
vizând, de pildă, caracteristicile agresorilor și ale 
victimelor. 

Bullying-ul a fost, grosso modo, asimilat ca 
un comportament voluntar de a-l răni pe celălalt, în 
mod insistent, în cazul în care este dificil pentru 
victimă să se apere singură (Olweus, 1999). Acest 
fenomen se produce pe fondul unui dezechilibru de 
putere și poate fi definit ca un abuz sistematic de 
putere (Rigby, 2002). Bullying-ul tradițional este, în 
consecință, un act de violență intenționată și repetată 
a unui tânăr, de-a lungul timpului, asupra unei 
persoane mai mici sau de aceeași vârstă. Violența, la 
rândul ei, îmbracă diverse ipostaze: fizică (palme, 
bătăi etc.), verbală (insulte, atribuirea de porecle 
ofensatoare) și relațională (excluderea din grupuri 
sau răspândirea unor zvonuri denigrante). În schimb, 
cyberbullying-ul a fost perceput drept „un act de 
agresiune sau comportament care este efectuat prin 
mijloace electronice de către un individ sau un grup, 
în mod repetat și în timp, asupra unei victime care nu 
se poate apăra cu ușurință” (Smith, 2008). Un simplu 
act de hărțuire cibernetică, privit ca un act de control 
inițial al agresorului, datorită tehnologiei uzitate, 

este precum un „bulgăre ușor de zăpadă”, care, 
ulterior, se preschimbă într-o avalanșă. Un exemplu 
relevant este o imagine (fotografie) trimisă sau 
încărcată pe o rețea socială, care, într-o etapă 
ulterioară, este distribuită de către alți subiecți (alții 
decât agresorul inițial).

Prin extensie de sensuri, dezechilibrul de 
putere poate fi pus în termenii de minoritate 
numerică, ori de popularitate și respingere într-un 
grup de egali. În cyberbullying, sunt de luat în 
considerare drept forme ale acestui dezechilibru: 
anonimatul și competențele digitale ale celor 
implicați. În această ordine de idei, studiile (Slonje, 
R., & Smith, P., 2008) au subliniat că adesea, în 
mediul online, victima nu știe cine o agresează, nu 
cunoaște identitatea reală a celui care făptuiește 
culpa. E dificil să răspunzi eficient dacă nu știi cine 
te agresează, dacă nu știi identitatea făptuitorului. În 
contextul cercetărilor, atunci când repondenții au 
fost puși să menționeze primele trei cuvinte care le 
vin în minte când aud de „cyberbullying”, aceștia au 
menționat în mod clar „anonimatul”. În schimb, dacă 
victima îl cunoaște pe agresorul cibernetic, revin în 
joc criterii, precum forța fizică și cea psihică, 
popularitatea.

Investigând vârsta agresorilor, cercetătorii 
nu au ajuns la un consens. Totuși, într-un studiu 
efectuat de Williams și Guerra (2007) printre elevii 
de clasa a V-a, a VIII-a și a XI-a, s-a remarcat că 
hărțuirea pe internet a atins apogeul în clasa a VIII-a 
și a scăzut vizibil spre clasa a XI- a (17 ani). 

Cât privește caracteristicile psihosociale 
care au fost corelate cu profilul agresorilor 
cibernetici, s-au remarcat drept constante: interesul 
scăzut pentru școală, lipsa suportului emoțional din 
partea celor apropiați, dar și rezultatele școlare 
mediocre.

În cele din urmă, pare să existe o 
complementaritate între agresori și victime și între 
implicarea în cyberbullying și bullying-ul 
tradițional. Astfel, în mediul online, făptuitorii sunt, 
uneori, victimele din offline, adică victimele 
bullying-ului tradițional. Acest fenomen este 
cunoscut sub denumirea de „răzbunarea tocilarilor” 
și aduce sub vizor această inversare de roluri: 
victimele din offline devin agresori în mediul online.

CYBERBULLYING-UL
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Vă invit, din nou, la jocurile lexicale, folosite adesea pentru activităţi de consolidare şi evaluare a 
cunoştinţelor, jocuri care ne pot ajuta să construim definiţii, să întelegem termenii de specialitate și să 
corelăm mai ușor avalanșa de noțiuni de specialitate!

NEFELOMETRIA ŞI TURBIDIMETRIA - BIOLEXIC VI

-METRU Element secund de compunere savantă, cu 
semnificația unității de măsură „metru1 (1) 
[în DN]”. [Cf. gr. metron – măsură].

Sufix care este folosit la construirea de noi unităţi de măsură/ □ 
metru este s. m. 1. unitate fundamentală de măsură pentru 
lungime, a patruzecea milioana parte din meridianul terestru. 2. 
riglă, bandă gradată de lemn, de metal etc., cu lungimea de un 
metru (1). 3. grup de silabe constituind unitatea de măsură a 
versului; (p. ext.) ritm determinat de împărțirea unui vers în 
silabe. 4. (muz.) diviziune la baza organizării duratelor sunetelor 
după succesiunea accentelor tari sau slabe; ritm, cadență, măsură. 
(< fr. mètre, lat. metrum, gr. metron)

-METRÍE Element secund de compunere savantă cu 
semnificația „măsură” /”măsurare”.[< fr. 
métrie, it. metria, gr. metrion ].

Sufix f./vgr. care înseamnă „măsurare”, ca în aero-, geo-, plani-, 
trigono-, stereo-, nefelo-, turbidi-metrie.

NEFELO- Element de compunere savantă cu 
semnificația „(referitor la) nor”, „noros”. 
[< fr. néphélo, cf. gr. nephele].

Prefix cu sensul de „nor, nebulozitate, emulsie”. ◊ gr. nephele 
„nor” > fr. néphélo, germ. id., engl. id., it. nefelo- >  rom. nefelo.
□ ~metrie (v. -metrie1), s. f., metodă de determinare a 
concentrației unei emulsii; 
~metru (v. -metru1), s. n., instrument utilizat în nefelometrie 
pentru determinarea concentrației emulsiilor.

NEFEL(O)-
/NEFO-, -NÉFĂ

Element cu semnifi-caţia „nor, nebulozi-
tate”, „emulsie”.
(<fr. néphél/o/-, népho-,-nèphe, gr.  
nephele, nephos)

Prefix sau sufix cu sensul de „nor, nebulozitate, emulsie”. ◊ gr. 
nephele „nor” > fr. néphélo, germ. id., engl. id., it. nefelo- >  rom. 
nefelo.

TURBIDI- Element de compunere savantă cu 
semnificația tulbureală, dispersie”. ◊ L. 
turbidus „tulbure” > fr. turbidi, engl. id. > 
rom. turbidi-. 

Prefix cu sensul de ”tulbureală, dispersie”. ◊ L. turbidus 
„tulbure”> fr. turbidi, engl. id.  > rom. turbidi-.  
□ ~metrie (v. -metrie1), s. f., ansamblu de metode și procedee 
pentru studierea mediilor disperse cu ajutorul turbidimetrului; 
~metru (v. -metru1), s. n., instrument pentru determinarea 
tulburelii mediilor disperse.

NEFELOMÉTRU s. n. (Chim.) Aparat pentru determinarea concentrației emulsiilor prin metode optice. (<germ. Nephelometer). s. 
n. aparat folosit în nefelometrie. (< fr. néphélomètre)

NEFELOMETRÍE s.f. (Chim.) Procedeu de analiză constând în a măsura concentrația unei emulsii, comparându-i transparența cu o 
preparație etalon. Procedeu de analiză constând în măsurarea concentrației emulsiilor prin metode optice. [Gen. 
-iei. / < fr. néphélométrie].

TURBIDIMÉTRU s. n. (Fiz.) Aparat folosit pentru măsurarea turbidității suspensiilor prin compararea subiectivă a transparenței 
mediului analizat cu aceea a unei probe etalonate; tolometru. Instrument pentru determinarea gradului de 
tulbureală a unei soluții, a unei suspensii sau a unei emulsii. Instrument pentru determinarea turbidității 
suspensiilor, aparat folosit în turbidimetrie. [< fr. turbidimètre]

TURBIDIMETRÍE s.f. Metodă de analiză pentru determinarea concentrației unui component dintr-o soluție, folosind intensitatea 
tulburelii obținute prin adăugarea unui reactiv. [Gen. -iei. / < fr. turbidimétrie].



V-ați imaginat că difuzia luminii reprezintă fenomenul de împrăştiere a luminii datorată 
neomogenităţilor mediului - indiferent dacă este vorba de un mediu gazos, lichid sau solid?

Atât nefelometria cât şi turbidimetria reprezintă aplicaţii analitice (*vezi documentul 1 de la 
bibliografie)  ale fenomenelor asociate difuziei luminii (fig. 1). Astfel, la trecerea luminii printr-un mediu 
dispers, heterogen (sistem coloidal), dacă neglijăm lumina reflectată, putem scrie ţinând cont de difuzia şi 
absorbţia luminii:
                                                    I0 = Ia + Id + I                       (1)
unde s-a notat cu I0 - intensitatea luminii incidente, Ia - intensitatea luminii absorbite, Id - intensitatea luminii 
difuzate şi I - intensitatea luminii transmise.

Din punct de vedere al analizei instrumentale a apelor, prezintă interes fenomenul de difuzie a luminii 
datorită solidelor suspendate în lichide (suspensii) sau lichide în lichide (emulsii).

În industria alimentară ca și în companiile de distribuire a apei potabile către populație sau 
laboratoarele școlare ar fi necesat să nu lipsească astfel de aparate de analize instrumentale. Vă invit să le 
cunoașteți utilitatea!

                                                              Fig. 2. Turbidimetru pentru sucuri

BIBLIOGRAFIE
1. JÄNTSCHI Lorentz, NAŞCU Horea Iustin, Chimie Analitică şi Instrumentală, Academic Pres & AcademicDirect, 2009/ 
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Propilen-glicolul sau E 1520 este o substanță  
organică care face parte din clasa alcoolilor 
dihidroxilici iar denumirea IUPAC a acestuia este 
1,2 propandiol. Este un lichid incolor, siropos, 
inodor, cu  gust dulceag, solubil în apă și în solvenți 
organici. Are punctul de fierbere 188°C, iar punctul 
de îngheț este de -60°C.

Propilen glicolul este  utilizat în industria 
alimentară, farmaceutică și cosmetică (E1520) 
pentru proprietățile lui hidratante, având rolul de a 
ajuta produsele cosmetice și alimentele să își 
păstreze conținutul de umiditate.

Datorită acestei substanțe, produsele de 
cofetărie și patiserie rămân proaspete și moi pentru o 
lungă perioadă de timp. E 1520 intră în  compoziția 
gumelor de mestecat, băuturilor cu conținut scăzut 
de alcool (bere), băuturilor carbogazoase, 
energizante, dulciurilor, cârnaților și este utilizat  în 
procesul de  congelare rapidă  a fructelor, legumelor 
proaspete și  a cărnii.

Propilen-glicolul este metabolizat în ficat de 
către enzima  alcool dehidrogenază în acid lactic iar 
apoi în acid piruvic, un metabolit normal, rezultat 
din descompunerea glucidelor. În continuare acidul 
piruvic este metabolizat în dioxid de carbon și apă.
Atunci când este consumat în proporții reduse, este 
inofensiv pentru sănătate, dar poate fi toxic dacă este 
consumat în exces. Persoanele cu afecțiuni renale 
sau hepatice precum și copiii mici, bebelușii și 
femeile însărcinate. Trebuie să consume cu prudență 
alimentele care au în compoziție propilen-glicol. 
Poate produce stări depresive, este neurotoxic și 
cardiotoxic, iar în contact cu pielea produce 
dermatite. Doza maximă de propilen-glicol  este de 
25 mg/kg.

Totul a pornit de la lectura volumului „Omul 
în căutarea sensului vieții” de Viktor Frankl, 
întrebarea - „De ce eu, Doamne?!” și tratamentul 
pacientului terminal.

LOGOTERAPIA - sau metoda găsirii 
motivului / sensului prin cuvânt, așa cum am 
perceput-o eu, este o latură a psihologiei ce are ca 
temă sensul vieții. Căutarea acestuia, este de fapt 
principalul factor motivațional, spre deosebire de 
psihologia freudiană care raționalizează impulsurile 
instinctuale și cea adleriană unde pe primul plan este 
puterea.
 Logoterapia vizează sensul vieții unui 
individ la un moment dat și nu viața lui în ansamblu.
 Descoperirea sensului vieții poate fi realizată 
prin implicarea într-o acțiune, prin experimentarea 
unor emoții sau prin atitudinea unei suferințe 
inevitabile.
 Cu fiecare alegere, omul decide singur cum 
va fi existența sa. Atunci când omul găsește ,,sensul 
vieții”, pe lângă imensa fericire, poate face față 
suferinței exarcebate. Negăsirea acestui „sens”, 
duce la vid, la gol, la prăbușire, implicit conduce spre 
depresie, agresivitate și dependență.

Pacientul trebuie determinat să ajungă în 
mod independent la sensul existenței lui personale, 
iar acest lucru nu se poate întâmpla decât creând sau 
înfăptuind ceva, experimentând sau cunoscând pe 
cineva, şi prin atitudinea pe care o avem în fața unei 
suferințe inevitabile. 

Citind acest volum am putut fi martora 
experienței lui Victor Frankl în holocaust și a 
modului în care acesta a testat premisa fundamentală 
a logoterapiei.
„La Auschwitz au murit omul și ideea de om”, 
spunea Elie Wiesel. Oare avea dreptate?!
  Nu oricine a intrat în acest loc al groazei a și 
ieșit de acolo. Printre cei care au putut povesti 
generațiilor care au urmat cum a fost, s-a numărat și 
Viktor Frankl. El a ieșit „sănătos”, fiind capabil să 
ofere lumii apoi atât de multe în domeniul 
psihoterapiei. Acesta a fost, de fapt, „sensul vieții 
lui”, sens pe care l-a ținut strâns în mână, scris pe o 
bucățică de hârtie. Frankl a reușit să depășească

PROPILEN – GLICOLUL

 prof. Camelia COJOCARU

ÎN CĂUTAREA SENSULUI VIEȚII
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Les panoramas et les asiles de Balzac, le 
ventre du Paris naturaliste de Zola, le spleen 
baudelairien, les coquettes vieilles dames et la 
fragrance exotique des magrébines, les brigands et 
les femmes faciles au parfum amer des « Fleurs du 
mal », les salons et les charrettes proustiennes, le 
Pont Mirabeau d'Apollinaire, la Place de la 
Concorde, les Champs-Élysées, la Seine, tous 
n'étaient que des vraies toiles impressionnistes 
parsemés avec des goûtes de soleil, et leurs noms 
allumaient mes rêves. Les « misérables » de Victor 
Hugo, les barricades, les rumeurs de l'histoire, la 
frénésie du poème, la musique, tous se sont tournés 
dans ma tête. Le Paris décrit sans cesse, figuré, 
reproduit, est devenu rêve. Savez vous que Balzac le 
nommait « la ville à cent romans ? »

Ici, au Paris imaginaire, on dit que c'est la 
patrie de ceux qui ne trouvent pas leur patrie, c'est le 
pays des jeunes le cheveu au vent, car l'Art ne 
connaît pas d'étrangers, il n'y a que de la liberté. 

Voila la raison pour laquelle, dans mon 
univers limité, le Paris détient une sonorité distincte. 
C'est la ville de Victor Hugo, de Balzac et de Zola, 
mais surtout, il est la ville de la lumière, de l'éclat, du 
rire et du plaisir. La Rome a plus de majesté, la 
Venise est douée avec un plus de beauté, mais le 
Paris détient deux attributs que les autres villes ne 
connaîtront jamais : la Révolution et l'Amour. Et cela 
n'est pas du tout étonnant car les deux éléments ont le 
même résultat : l'appel à la vie et la liberté.

Mon Paris est la ville des gens pressés à 
vivre, il est un endroit mouillé dans une mélancolie 
des départs et dans un lyrisme des retrouvailles. C'est 
la ville des amants éternels, du poème des regards et 
de l'accomplissement des désirs. C'est la ville des 
cœurs qui frémissent car son air est chargé 
d'émotions climatisées. Mon Paris savoure le matin 
le goût douce-amère du café au lait juste pour que la 
nuit il puisse rester de bout afin d'admirer les 
lumières. Au même temps, mon Paris se tient à la 
main, il se promène dans des petites rues en cailloux 
sous la lueur estompée des luminaires, il devient 
ivrogne aux rêves et il aboutit au velours verts des 
Champs-Élysées. A mon Paris chante Piaf, puisqu'à 
Paris «les amants s'aiment à leur façon ».

Mon Paris est l'histoire et l'Histoire a 
plusieurs protagonistes. Certains disent : « See Paris 
and die ! » Moi, je dis : « LIVE Paris and die ». 

DE NOS JOURS… SI LOIN!
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etapa de a fi un „număr” gravat pe antebraț și să 
redevină o persoană, un om, învățându-ne, 
canalizându-ne spre căutarea sensului vieții. 

Experiența anilor petrecuți în lagărele de 
concentrare, pierderea persoanelor dragi, nu a 
însemnat pierderea a tot ce avea pentru mai rămăsese 
ceva, rămăsese el, el cu el însuși, cu ideile și 
personalitatea lui.  

Astfel, toată suferința din timpul celor trei 
ani de groază au condus la crearea unei noi școli de 
psihoterapie și anume logoterapia  sau terapia prin 
căutarea şi regăsirea unui sens pentru care omul 
merită să trăiască şi să îşi asume responsabilitatea 
pentru propria viaţă. 

Ce putem învăța un pacient terminal după 
cititrea acestui volum? În primul rând, că nu e singur, 
că viața merită să fie trăită, iar pentru asta trebuie să 
găsească un rost, să afle răspunsul la întrebarea „care 
e sensul vieții mele?”, pentru a putea suporta 
durerea, neputința și furia. Îl pot ajuta să facă asta, îl 
pot ajuta să zâmbească! Ce mai pot învăța un pacient 
terminal? Că viața lui nu se sfârșește aici, că ea 
continuă și după plecare prin tot ce a făurit, prin toate 
lucrurile cărora le-a dat sens.

Ce am învățat citind această carte? Că pot 
suporta orice, teamă, umilință, durere, frustrare, 
atunci când sunt lângă cei dragi sau mă gândesc la ei. 
Dar mai presus de asta, atunci când mă gândesc la 
Dumnezeu, cel care îmi bucură privirea cu răsăritul 
soarelui, auzul cu ciripitul păsărelelor, mirosul cu un 
câmp de lavandă și care mi-a oferit atingerea iubirii. 

Citind această  carte, am tras concluzia că, 
fără să-mi dau seama, încă din copilărie mi-am 
stabilit sensul vieții. Acesta nu a fost nici bunăstarea, 
nici averea, nici mărirea! Sensul vieții mele a fost și 
va rămâne să fiu mamă și bunică!

prof. m.i.  Smaranda Anca ȚINTARU

Je ne suis pas arrivée à Paris comme un 
cosmopolite, mais comme « un promeneur solitaire 
» qui remonte vers les endroits les plus intimes de 
son rêve, qui revient vers une Terra Nostalgia.  
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De o mare forţă cognitivă, afectivă şi 
psihomotorie, valorile de bază promovate de 
societate sunt o inepuizabilă sursă de înţelepciune, 
de cumpătare, de reflecţie asupra a ceea ce au făcut 
înaintaşii pentru apărarea limbii, credinţei şi moşiei.

„Apoi istoria – preciza  A.D.Xenopol - este 
singurul mijloc să deştepte în sufletul nostru iubirea 
cea sfântă de ţară, ea ne arată cum popoarele au fost 
mari când au ştiut să sacrifice interesele pentru 
binele comun; tot istoria ne învaţă moralitatea, 
respectul datoriei, puternica viaţă de familie care 
sunt condiţiile înfloririi vieţii popoarelor. Ea ne 
învaţă iarăşi că dreptatea este legea supremă şi că 
nicio faptă abătută de la norma naturală de purtare nu 
rămâne fără a atrage pedeapsă după sine, pedeapsă 
care consistă în răul ce se produce din acea faptă 
însăşi şi se revarsă asupra poporului ce a  produs-o“.
În atenţia generaţiilor de astăzi sunt aduse fapte şi 
evenimente impresionante ce au făcut să apară în 
toată măreţia sa sufletul poporului nostru, dragostea 
lui profundă pentru pământul acestei ţări şi puterea 
lui de sacrificiu. 

Plaiurile patriei oferă drumeţului numeroase 
monumente, obeliscuri şi plăci comemorative, 
ridicate în cinstea eroilor neamului. Privindu-le cu 
admiraţie, dar şi cu recunoştinţă, înţelegem mai bine 
marele adevăr că fiecare palmă de pământ şi fiecare 
piatră sunt stropite cu sudoarea şi sângele moşilor şi 
strămoşilor noştri.

Păşind cu emoţie pe locurile unde odinioară 
înaintaşii au dat supremul sacrificiu - nu pentru ei- ci 
pentru viitorime, se aud şoapte la fiecare pas care 
izvorăsc parcă din adâncul pământului, din glasul 
eroilor –„Voi care v-aţi născut sub soarele României 
libere şi independente, opriţi-vă o clipă în faţa 
acestor sanctuare ale neamului şi nu uitaţi pe acei 
care cu jertfa lor au făurit România Mare din anul 
1918.“ 

Acest mesaj este un permanent îndemn la 
iubirea de patrie şi-l desluşim cu emoţie din 
monumentele comemorative de război presărate de-
a lungul şi de-a latul judeţului Bacău care păstrează 
ca zestre pe plaiurile sale şi aceste vestigii ale 
trecutului.   

Monumentele ridicate pe aceste locuri stau  
neclintite ca şi poporul român în faţa furtunilor. 

Fiecare dintre ele semnifică momente şi 
fapte, dar şi destine de oameni care au pus mai presus 
decât viaţa lor, dragostea de ţară, de progresul şi 
viitorul ei. Păstrarea cu sfinţenie a acestor locuri 
sacre, îngrijirea monumentelor şi cimitirelor eroilor 
este tot atât de importantă ca şi grija pentru tot ce 
voim a construi azi.

Cu fiecare amintire istorică pierdută, cu 
fiecare nume de erou uitat, cu fiecare monument 
stricat, se pierde o parte din fiinţa noastră 
românească. 

„Cine nu păstrează în grădina istoriei 
sămânţa florilor trecutului nu are ce semăna nici în 
ogorul viitorului, oricât de vast ar fi şi de modern 
lucrat. Nimic nu lăstăreşte şi  rodeşte fără rădăcini “.

Dintre toate evenimentele trăite de locuitorii 
judeţului Bacău, se evidenţiază la loc de cinste 
bătăliile purtate în anii 1916 și1918, dar și cele din 
anii celui de - Al Doilea Război Mondial. Aceste 
locuri au fost martorele încleştărilor din prima şi 
până în ultima zi a războiului. În această perioadă, pe 
văile Oituzului s-au dat cele mai lungi şi crâncene 
lupte, care au precedat Ziua cea mare a Unirii de la 1 
decembrie 1918.

Memoria documentelor ne restituie 
nenumărate fapte şi nume de eroi care au dat 
Oituzului, în acea perioadă de sacrificii, configuraţia 
unei redute durabile în faţa inamicului. În ele găsim 
înţelesul  atotcuprinzător a ceea ce au fost şi trebuie 
să fie întotdeauna  străjile neatârnării patriei române.
Numele şi faptele eroilor sunt dăltuite în piatra 
monumentelor, în pomelnicele păstrate în sfintele 
altare şi pomenite cu pioasă recunoştinţă la 
mormintele lor de Ziua Eroilor.

În contextul declanşării Primului Război 
Mondial (1914-1919), României i-a revenit un rol de 
primă mărime, atât prin poziţia sa strategică, 
geopolitică, economică, dar şi a capacităţii sale de 
apărare.

Intrarea României în război alături de 
Antanta (Franţa, Anglia, Rusia), avea să ne aducă 
odată cu suferinţele mari suportate, şi împlinirea 
idealului suprem - unitatea românească deplină.

EROI PENTRU ETERNITATE, ÎN AMINTIREA LOR 
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La 4/17 august 1916, Ionel Brătianu ca şef al 
guvernului liberal român, încheia cu reprezentanţii 
Rusiei, Franţei, Angliei şi Italiei tratatele prin care 
România se obliga ca, cel mai târziu la 15/28 august, 
să declare război şi să atace Austro-Ungaria. Erau 
două tratate: unul politic şi o convenţie militară.

Tratatul politic garanta mai întâi: 
„integritatea teritorială a României în toată 
întinderea frontierelor sale actuale“, după care urma 
obligaţia României de a ataca Austro- Ungaria în 
condiţiile stipulate prin Convenţia militară. Cele 
patru mari puteri recunoşteau României dreptul de se 
uni cu teritoriile monarhiei Austro-Ungare, ale căror 
limite erau fixate prin tratat. Desigur că tratatul viza 
doar teritoriile româneşti de sub stăpânirea austro-
ungară.

La 14/27 august 1916, Consiliul de Coroană 
convocat la Palatul Cotroceni de către regele 
Ferdinand, avea să pună capăt stării de neutralitate în 
care România s-a aflat timp de doi ani (1914-1916) 
de la începutul Primului Război Mondial, adoptând 
hotărârea intrării României în război alături de 
Antantă .

În după-amiaza zilei de 14 august 1916, 
decretul regal declara starea de asediu şi anunţa 
public mobilizarea generală.

În seara  aceleiaşi zile, la Viena, 
ambasadorul român depunea la Ballplatz 
(Ministerul de Externe austro-ungar) declaraţia de 
război adresată Imperiului Austro-Ungar. În acelaşi 
moment, de-a lungul  Munţilor Carpaţi, prin toate 
trecătorile ostaşii ţării mărşăluiau cântând Treceţi 
batalioane române Carpaţii.

La 15 august 1916 guvernul de la Berlin a 
replicat printr-un act de solidaritate cu aliatul său, 
declarând război României.

Pe un front extrem de lung, de la Dorna la 
Vârciorova şi apoi de-a lungul frontierei dobrogene, 
de la Turtucaia până la Marea Neagră - o lungime de 
1200 km- era cel mai lung front din Europa .

În condiţiile în care aliaţii nu şi-au onorat la 
timp obligaţiile asumate, după câteva succese 
efemere, obţinute de armata română, la eliberarea 
Transilvaniei, aceasta total disproporţionată ca 
număr şi tehnică de luptă, a dat semne de oboseală în 
luptele de pe Olt, Jiu, Neajlov şi apărarea capitalei.

Concentrarea forţelor Puterilor Centrale 
împotriva noastră a condus, în toamna şi începutul 
iernii anului 1916, la ocuparea a 2/3 din teritoriul 
ţării. După refacerea forţelor, sprijinite şi de 
misiunea militară franceză condusă de generalul 
Henri M.Berthelot, s-a înregistrat epopeea naţională 
de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz.

Exemplele de eroism ale soldaţilor conduşi 
de comandanţii Eremia Grigorescu, Ioan Dragalina, 
Alexandru Averescu, David Praporgescu au înscris 
pagini nemuritoare. Rolul Misiunii militare franceze 
nu s-a mărginit numai la acela de consiliere în 
organizare şi instrucţie; numeroşi ofiţeri francezi au 
luat efectiv parte la lupte şi au căzut pe câmpul de 
onoare, alături de cei pe care-i instruise. S-a izbutit 
să se pregătească o armată de operaţii de 460 000 
oameni, cu o înaltă capacitate combativă şi cu un 
moral ridicat.

Victoriile remarcabile obţinute au asigurat 
cadrul corespunzător reîntregirii statului naţional 
român prin înfăptuirea Marii Uniri.din 1918.
 Culmile înalte de la Coşna (789m) și 
Cireşoaia(772m), parte a Masivului Nemira, puncte 
de belvedere asupra văilor Oituzului, Slănicului şi 
Trotuşului, dincolo de liniştea nefirească şi 
frumuseţea locurilor transmit un fior greu de definit 
călătorilor. Privirea descoperă zigzagul vechilor 
tranşee, cicatrici care nu s-au vindecat până astăzi. 
Puţini dintre cei ce poposesc pe aceste locuri ştiu că 
acum un secol, fiecare petec de pământ de aici a fost 
teatrul celor mai crâncene şi sângeroase confruntări 
fiind udat de sângele a mii de ostaşi români.

Trupe de elită germano-austro-ungare, bine 
antrenate si echipate, s-au confruntat cu trupe 
române, sprijinite de Misiunea militară franceză 
condusă de generalul Henri Mathias Berthelot şi de 
trupe ruseşti.

Coşna a devenit ultima redută de aparare a 
Moldovei, iar pe Cireşoaia s-a dat ultima bătălie 
majoră de pe frontul românesc in vara anului 1917.

Aici la porţile sudice ale oraşului Târgu 
Ocna, în zilele de foc ale verii 1917, au luptat până la 
sacrificiul suprem mii de bravi ostaşi români (chiar 
şi cei din această comunitate).

Regele Ferdinand, generalii A.Averescu, 
Arthur Văitoianu, Mihail Schina, Nicolae Rujinschi 
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dar şi ofiţeri precum colonelul Marcel Olteanu, 
maiorul Virgil Bădulescu şi mulţi alţii au insuflat 
ostaşilor forţa de a rezista inamicului şi de a apăra 
fiecare petec de pămînt sfânt al patriei.
 Căliţi în focul bătăliilor, încurajaţi de 
comandanţii lor în ceasuri de vremelnică disperare, 
ostaşii români, infanterişti, cavalerişti, grăniceri, 
vânători de munte, artilerişti, dar şi preoţi sau medici 
militari, crescuţi în frica lui Dumnezeu şi a legilor 
ţării,au sfidat moartea. Orgoliul german a fost grav 
rănit de încăpăţânarea ostaşilor români de a nu se 
lăsa înfrânţi.

 Secvenţe de război
 Unul dintre oşteni, statornicit în istoricul 
zbuciumat al Bacăului s-a numit Mihai Văgăunescu, 
avocat, fost primar al municipiului Bacău, fost 
prefect şi deputat, maior invalid de război şi fost 
preşedinte al Societăţii Mutilaţilor de război din 
România. La decretarea mobilizării din 15 august 
1916, avea gradul de locotenent şi îndeplineşte 
funcţia de comandant de companie în batalionul 4 
din Regimentul 27 Infanterie Bacău. 

Ulterior batalionul său este transferat în 
organica Regimentului 31 Infanterie, cu care a luat 
parte la mai toate operaţiunile de luptă şi în mod 
deosebit la  Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz şi Cireşoaia. 

La 27 iulie 1917 maiorul Văgăunescu a fost 
rănit, devenind mare mutilat de război.

Decretul regal nr. 633/19 martie 1918, prin 
care i s-a acordat ordinul „Mihai Viteazul “, clasa a 
III-a ofiţerului Mihai Văgăunescu, precizează că: 
„Noi, Ferdinand I Rege al României, dorind a 
răsplăti meritele locotenentului în rezervă 
Văgăunescu Mihai, din Regimentul 27 Infanterie, 
pentru vitejia şi avântul cu care a comandat 
compania în lupta de pe muntele Chsipies în ziua de 
7 octombrie 1916. Azvârlindu-se la contraatac în 
fruntea unităţii sale, a trecut prin focul omorâtor al 
inamicului şi sfărâmându-i cu baionetele rezistenţa, 
a pus stăpânire pe munte, capturând două tunuri, o 
mitralieră, un bogat material de război şi numeroşi 
prizonieri. Prin această faptă de arme, a înlesnit în 
mod hotărâtor apărarea defileului Bicazului. Noi îi 
conferim Ordinul Militar „Mihai Viteazul “ clasa a 
III-a.

În referatul cărţii „Viaţa în război“, 
C.Kiriţescu arăta: „În timpul războiului, fiind 
permanent numai în linia I, Văgăunescu a scris ce-a 

văzut şi cum a trăit el însuşi drama ostaşului român, 
pornit să-şi apere glia şi fiinţa poporului din care se 
trăgea…„ 
 Dar Mihai Văgăunescu a fost şi un meticulos 
cronicar de front. În cartea sa „Viaţa în război“ 
(notiţe zilnice) autorul a descris într-o strictă 
cronologie, toate scenele de luptă la care a luat parte, 
aşa cum le-a trăit.

În referatul cărţii „Viaţa în război“, 
C.Kiriţescu arăta: „În timpul războiului, fiind 
permanent numai în linia I, Văgăunescu a scris ce-a 
văzut şi cum a trăit el însuşi drama ostaşului român, 
pornit să-şi apere glia şi fiinţa poporului din care se 
trăgea…“ .
 În toată campania, maiorul Văgăunescu a 
utilizat 18 carneţele de buzunar. În ele a consemnat 
ziua şi noaptea, pe viscol sau ploaie, înainte şi după 
luptă, ori de câte ori viaţa , momentele luptei îi 
ofereau date şi fapte semnificative. Şi a fost cam 
mult de notat.

    Glorie eternă acestor eroi ai neamului românesc !
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Ca profesor, am avut mereu convingerea că 
ceea ce predăm sau îi învățăm pe elevi la clasă este 
doar o parte din ce putem să dezvăluim, 
incomparabilă cu realitatea imediată a unei țări, a 
unei culturi. Pasionată de limba franceză, am fost 
privilegiată să ghidez, alături de un alt profesor 
debutant ca și mine - prin care viața mi-a dăruit o 
prietenă și o confidentă - un grup de opt elevi într-o 
aventură lingvistică în Franța, regiunea Bretagne. 

Dintre aceștia, unul ne surâde cu făpturile 
îngerești, ceilalți și-au urmat destinul care i-a purtat 
în direcții distincte: armată în Statele Unite, echitație 
în Emiratele Arabe, aviație în Marea Britanie, relații 
cu clienții în Italia sau educație în România, pentru a 
oferi doar câteva exemple. Acest crâmpei jurnalistic 
se dorește o oglindă a acestora din prezent care au 
dorit să dea un imbold elevilor noștri aflați în 
căutarea unui itinerariu profesional și nu numai. 
Pentru mine, călătoria a fost una extrem de relevantă, 
însă tovarășii de drum și destinația au rămas cumva o 
parte din ființă, un alt eu descoperit.

MARINA R.: Excursia noastră în Franța a 
fost prima mea experiență în afara granițelor țării. 
Nu mai fusesem niciodată într-o țară străină, nu 
zburasem niciodată cu avionul, nu fusesem niciodată 
în contact cu persoane din alte țări, iar vizitarea 
Parisului era unul din visele pe care puteam paria că 
nu se va întâmpla niciodată pentru că provin dintr-o 
familie nu prea înstărită. Am fost foarte încântată la 
aflarea veștii, dar și stresată pentru că știam că 
trebuie să ies din zona de confort și să interacționez 
cu oameni în alte limbi. Am realizat ce diferență e 
între a studia o limbă străină în școală versus a o 
vorbi când ești în țara respectivă, am realizat că alte 
țări sunt interesate de cultura noastră, în special 
pentru faptul că tradițiile noastre sunt atât de 
originale și diferite față de alte țări europene. Am 
realizat că, dacă vreau să devin o versiune mai bună a 
mea, trebuie să explorez și să înțeleg mentalitatea 
altor țări. Am realizat că vizitând altă țară, pot avea 
posibilități multiple în ceea ce privește profesia și a-
mi stabili un nivel de trai mai bun. 

Festivalul a fost un succes, ne-am distrat la 
maximum, am văzut atât de multe locuri noi, am 
vizitat Parisul. 

Am legat prietenii și am avut oportunitatea 
să arătăm altor țări cât de frumoase sunt tradițiile 
românești. Am realizat că vocea mea nu suna atât de 
bine individual, dar în grup suna chiar bine și cred că 
scopul excursiei a fost atins. Am putut funcționa ca 
grup și organiza activități în comun, fiecare 
participând prin unicitatea țării din care provine. Am 
legat prietenii cu colegii români care durează până în 
ziua de azi, și chiar și cu grupul spaniol țin legătura 
până în prezent. Cred că interesul meu în a vizita alte 
țări și a vorbi alte limbi a început cu excursia noastră 
în Franța, și toate experiențele mele de după aceea 
m-au condus să explorez America unde locuiesc în 
prezent și am început o carieră în militărie, ceea ce 
dacă mă întrebai în clasa a 9-a, nici nu aș fi putut 
concepe. 

O astfel de experiență la acea vârstă, 15 ani, e 
esențială pentru a arăta unui elev cât de mare e lumea 
și cât de înalt poți să visezi. Dream big, aim high!  
Voi fi mereu recunoscătoare pentru acea șansă 
doamnei profesoare și celor ce au făcut acea excursie 
posibilă. Câteva zile cu astfel de experiențe pot 
schimba mentalitatea despre lume pentru un copil 
visător care e indecis despre ce vrea să devină când 
va crește mare!

DANIEL S.: În urmă cu 15 ani, am avut șansa 
alături de doamna profesoară Petrea Paula și alte 8 
persoane, să participăm la un schimb de experiență 
cu alți tineri din Europa, ce avea loc în Franța. Pentru 
mine, acea experiență era unică pentru acea 
perioadă; în schimb, pot spune cu sinceritate că mi-a 
deschis ,,pofta” de a călători și a cunoaște alte culturi 
și țări. Cu drag m-am reîntors în Franța de alte câteva 
ori, vizitând Marele Paris, cu toate că noi avem 
Micul Paris la noi în țară. Ar fi multe de scris, dar mă 
opresc aici, oricum am trăit clipe de neuitat. 

MARIA L.: Voi începe mai întâi cu 
mulțumiri celor care au făcut această experiență 
posibilă. Pentru adolescenții din noi, cei de atunci, a 
fost o ocazie unică, prima oară când am gustat din 
libertatea europeană. Fiind pasionată de mică de 
călătorii și limbi străine, această primă ieșire a fost ca 
o gură de aer proaspăt, m-am simțit ca un pește ieșit 
din micul lui acvariu în marele ocean. Chiar cel 
Atlantic.  Am avut norocul să am alături oameni pe 
care îi cunoșteam (sora mea mai mare, părintele care 
a făcut totul posibil, colegi de școală și prieteni),

MĂRTURII PESTE TIMP
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oameni care mă făceau să mă simt în siguranță, chiar 
dacă eram departe de casă. Plus că, prin această 
experiență, îmi promovam țara, cultura ei, oamenii 
ei frumoși, portul popular, faimoasa ,,țuică” ce a dat 
francezii pe spate. Fiind o fire visătoare, am 
descoperit că lumea și aspirațiile unui adolescent nu 
au limite. Mi-am urmat visul de a deveni profesor de 
limbi străine, după absolvirea facultății și a 
masterului în limba engleză, am avut ocazia să 
urmez cursuri prin intermediul bursei Erasmus, în 
Polonia. De acolo, a urmat o mică escapadă la 
Bruxelles cu alți studenți Erasmus. Încerc să profit 
de fiecare oportunitate să mă perfecționez ca om, 
profesor, mamă, soție, fiică, soră. Le sunt 
recunoscătoare oamenilor de atunci pentru omul 
care sunt acum! 

Înapoi, pășind spre 2006, spre proiectul 
european „Rencontre Européenne de la Jeunesse”.

Madlena timpului meu o reprezintă 
RECUNOȘTINȚA. Eram o tânără profesoară, ieșită 
de pe băncile facultății cu gândul de a veni în 
sprijinul celor care au nevoie de un bagaj de 
cunoștințe privind materiile română și franceză. 
Acest lucru, până când am participat la acest proiect.

Așadar, RECUNOȘTINȚA mea este 
ancorată în primul rând în prietenia care mă leagă de 
Paula Petrea, una dintre persoanele a cărei blândețe 
și tenacitate le-am admirat întotdeauna, care știe să 
facă mult bine călcând ușor. La inițiativa ei, 
împreună, am plecat la drum spre Vannes, 
reprezentând România în acest proiect, însoțite de 
câțiva elevi minunați. Tradiții, teatru, momente 
artistice, activități recreative, toate acestea au fost 
legate atunci de o limbă nescrisă: cea a acceptării și 
aprecierii diferitelor țări prezente la acest proiect. 
Atunci am realizat că influența noastră asupra celor 
pe care dorim să îi școlim nu constă doar în livrarea 
de informații în anumite domenii, ci în a le deschide 
elevilor noi orizonturi, oferindu-le încredere în ei, 
speranță.

RECUNOȘTINȚA – madlena mea – pentru 
că atunci am realizat câte lucruri frumoase putem 
realiza, dacă suntem deschiși spre a învăța de la 
ceilalți, de la momente noi și dacă suntem orientați 
către progres. 

Am părăsit învățământul de stat, dar m-am 
dedicat întotdeauna domeniului educației sub 
diferite forme. 

Sentimentul de împlinire este în schimb când 
pot deschide și oferi o șansă spre un mai bine 
persoanelor cu care interacționez (fie ele traineri, 
elevi din medii defavorizate sau reprezentanți ai 
diferitelor companii). 

DA, cu siguranță, când spun 2006, spun 
RECUNOȘTINȚĂ pentru că atunci mi-am dat 
seama ce se poate ascunde de fapt în spatele 
acțiunilor mele: influență pozitivă asupra celorlalți, 
sentiment care mă ghidează în tot ceea ce îmi 
propun. 

STAI DE VORBĂ CU SUFLETUL TĂU! 

 În urmă cu aproape cinci ani, puneam un 
accent atât de mare pe zborul către societate încât i-
am urat unei întregi generații „Zbor lin!”, cu subiect 
și predicat!
  Dacă mi s-ar fi spus cât de important este încă un 
minut cu familia ta, aș fi renunțat la mii de proiecte;
  Dacă mi s-ar fi spus cât de important este încă un 
prieten, aș fi renunțat la câteva zeci de ore bune de 
învățat;
  Dacă mi s-ar fi spus cât de important este sfatul 
unui profesor despre viață, aș fi preferat să repet un 
an de liceu ( universitarii n-au timp de sfaturi);
  Dacă mi s-ar fi spus cât de importantă este 
împlinirea sufletească, aș fi ales mai des cu inima și-
aș fi lăsat creierul să se odihnească;
  Dacă mi s-ar fi explicat cât de important este să 
asculți, poate nu aș fi lăsat pe unii oameni să plece;
 Dacă mi s-ar fi spus că facultutea reprezintă doar o 
diplomă în plus, aș fi trăit mai mult pentru pasiune;
  Dacă mi s-ar fi spus cum este în lumea oamenilor, 
nu m-aș fi grăbit să cresc!
Și de aici, vă las pe voi să continuați!

Un sfat? Dacă ar fi să citești cartea vieții 
tale, cum ai vrea să te simți când ajungi la ultima 
pagină?

Cât despre mine, 
„Eu rămân ce-am fost: romantic!”

 Oana NASTASĂ
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Absolventă, Miram-Carla CALAPOD

Coucou, tout le monde! Parce que je sais que 
plusieurs d'entre vous iront s'inscrire à une faculté, je 
voudrais vous donner des conseils, en qualité 
d'étudiante dans ma dernière année en université. J'ai 
aussi l'avantage d'être une alumna du collège où 
vous êtes maintenant, donc allons-y! J'ai découvert 
ces dix nécessités après avoir ce qui me manquait 
dans la vie pour me sentir bien et productive:
1. Vous devez vous reposer plus! 

Même si ça semble bizarre, vous ne pouvez 
jamais travailler aisément sans vous être reposé. 
Quand vos yeux sont fatigués et quand vous avez 
mal au dos après avoir travaillé sur ordinateur toute 
la journée, la chose la plus bénéfique est le repos! Si 
on pense bien, travailler avec les yeux et le dos en feu 
n'est pas très productif...
2. Dormez plus!

Vous me demanderez, sûrement, ce ne sont 
pas, le repos et le sommeil, la même chose ? Et je 
vous répondrai toujours: non, pas du tout ! Votre 
cerveau a le besoin naturel de dormir huit heures par 
nuit... au moins! Et c'est très important que vous 
alliez vous coucher entre 22h et 22h30. Une madame 
professeur que j'ai toujours appréciée me disait que 
dans l'intervalle de 22h-00h, notre corps fait une 
grande partie de la régénération dont il a besoin, et 
j'ai vu moi-même que le sommeil est le plus doux 
quand je me couche tôt. On a besoin d'un cerveau 
sain pour qu'on absorbe, comme une éponge, toutes 
les infos qu'on reçoit de toute part ! 
3. Lisez plus de livres que vous aimez/ ne faites 
pas de travail académique le weekend! 

Cette idée peut paraître stupide, mais c'est en 
fait le plus attendu moment de ma fin de semaine! Je 
préfère faire mes devoirs le jeudi et le vendredi et me 
relaxer le samedi et le dimanche en lisant ce que je 
veux. Comme ça, j'ai lu plusieurs œuvres que je 
voulais dans le minimum de temps (comme Oliver 
Twist un dimanche seulement ou des biographies) et 
je peux me détendre après une semaine difficile. 
Bien sûr, ce n'est pas toujours possible car la quantité 
de devoirs oscille, mais j'essaie toujours de laisser 
mes dimanches libres. C'est bon pour votre âme, 
surtout! 

4. Allez aux cours, tous les cours que vous avez 
dans votre horaire!

Cela vous offrira l'avantage de ne pas être 
paniqués avant la session des examens, pensant que 
vous n'avez pas tout le travail que vos collègues ont 
déjà fait. J'ai observé que, même si j'ai une 
satisfaction de courte durée quand je dors plus ou je 
regarde plus de YouTube dans ce temps, le plus 
grand plaisir on le sent quand on est présent là, quand 
on fait des notes et on comprend les nouvelles infos! 
De nouveau, la différence se sentira durant les 
examens...
5. Faites tout votre possible et soyez concentrés 
sur ce que vous devez faire...
… pour pouvoir vous relaxer plus tard, sans anxiété 
pour l'avenir. Et pour être plus disciplinés et devenir 
des hommes de succès!
6. Choisissez une nourriture plus saine et 
essayez de manger plus, si vous savez que vous êtes 
prédisposés à sauter des repas. 
On a besoin de bien manger pour qu'on puisse 
apprendre et résister toute la journée sous l'intensité 
des tâches quotidiennes. 
7. Essayez de sortir au moins dix minutes par 
jour! 
8. Essayez de vous entraîner/ danser quelques 
fois par semaine...

Après cinq jours où vous vous êtes assis sur 
une chaise, devant l'ordinateur et les livres, on doit 
nous entraîner pour sauver notre physique des effets 
du sédentarisme, n'est-ce pas? 
9. Regardez plus de films ou de séries!

J'adore faire cela même en milieu de 
semaine, particulièrement le soir, avant de me 
coucher. J'ai aussi des séries que je regarde parce que 
les épisodes paraissent certains jours, ce qui 
m'amuse. Quelquefois, je regarde un film plusieurs 
fois puisque je sais qu'il me plaît ou quand je ne peux 
pas me décider sur quelque chose de nouveau. 
10. Écrivez et créez plus... pour vous-mêmes! 
Prenez ce temps pour rédiger vos pensées et devenir 
les meilleures versions de vous... et pour créer de 
l'art et des souvenirs.

Bonne chance à tous!

LES DIX COMMANDEMENTS DE LA VIE EN UNIVERSITÉ
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UN MESAJ AL TINERILOR DIN PREZENT PENTRU CEI DIN VIITOR

Orice persoană are nevoie să știe cine este, de 
unde provine, încotro se îndreaptă. Sunt răspunsuri 
care conturează tot atâtea laturi ale personalității 
fiecăruia. Identitatea fiecărui om se întregește cu 
ceea ce cunoaște despre rădăcinile sale. Cunoașterea 
culturii naționale reprezintă un răspuns la întrebările 
pe care oricine le are despre originile sale. Un tânăr 
care cunoaște mai multe despre specificul națiunii 
din care face parte este un tânăr cu mai multă 
siguranță de sine, care știe mai bine cum să se 
raporteze la lume, cum să se înțeleagă pe sine, dar și 
cu oamenii din jur. Înțelegând mai bine cultura din 
care face parte, tânărul înțelege mai ușor și mai 
deplin pe concetățenii săi, învață să trăiască mai 
armonios printre aceștia. Identitatea națională face 
parte din identitatea fiecărui tânăr, fiind un 
fundament al personalității. Așadar, contribuțiile... 
sunt în planul conștiinței de sine și a celei naționale, 
autocunoașterii, interacțiunii sociale ce conduc la 
siguranța de sine sporită și fundamentează formarea 
identității și personalității.

Generații viitoare, să nu uitați cine sunteți, de 
unde veniți. Care este locul și misiunea voastră pe 
lumea asta, cui îi aparțineți. Toate acestea, la nivel de 
neam, împreună cu alte elemente formează 
identitatea națională.

Dacă ești român, vii cu ce ai mai bun ca 
român: cu fiorul doinei, cu frumusețea tradițiilor și 
cu bogăția de simboluri a iei țărănești,  cu credința 
trăită zilnic și cu albastrul Voronețului, cu poezia 
romantică și profund românească a lui Eminescu și a 
lui Grigore Vieru, cu inteligența și capacitatea de 
invenție a lui Coandă și Paulescu, cu măreția 
creativă a lui Brâncuși și cu umorul țărănesc, de 
neegalat în fața morții, așa cum îl găsim transfigurat 
pe crucile Cimitirului Vesel din Săpânța…

Noi, românii, ducem cu noi „dorul”… În 
nicio altă limbă nu o să găsiți tradus acest cuvânt, 
deoarece nu poți acoperi sensurile lui decât atunci 
când ești român… 

Aceasta cred că este marea moștenire: 
preluarea de la înaintași și transmiterea către 
generația tânără a dragostei pentru ceea ce înseamnă 
rădăcinile neamului, păstrarea acestui „fir viu” ce 
vine din vremi de demult spre noi și care este dus mai 
departe ca o garanție pentru nemurirea neamului 
nostru.

Elev: Rareș Constantin  TĂNĂSACHE
Clasa a X-a E 

Profesor coordonator: Adriana CĂLUGĂRU

Elevă: Timeea Maria TAMAȘ
Clasa a X-a E 

Profesor coordonator: Adriana CĂLUGĂRU
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 Absolvent, Codrin TĂBĂCARU

ARTICOL DE ADUCERE AMINTE
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Cine ar putea anticipa situațiile inevitabile? 
Desigur, la această întrebare ne-am gândi la 
calamități, incendii, inundații, cutremurele, 
alunecări de teren ș.a.m.d., și acestea nu sunt plăcute, 
fără dubiu. Tot în sfera inevitabilului sunt și minutele 
cumulate în ore, zile, săptâmâni, luni și ani. Iată 
valoarea unui minut. Indiferent ce am face, inevitabil 
se scurge înspre bine sau rău și nu se poate recupera, 
de aceea spune Octavian Paler că ceea ce nu trăim la 
timp, nu trăim niciodată. Și asta ce înseamnă? Ce 
înseamnă a trăi, în primul rând?

Sunt zece ani de când am absolvit liceul și nu 
a fost gata educația; e ceva ce nu se poate termina. 
Conform programului de școlarizare elevul învață 
un timp și acumulează cunoștințe care să-l ajute pe 
viitor și ușor, ușor se va completa ca personalitate și 
caracter. Am început facultatea de stomatologie la 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” 

din Iași, continuat-o pentru puțină vreme la 
Timișoara și apoi am revenit iarăși la Iași. Practic, 
dintr-o parte în alta a țării. 

După cum scriam mai sus, educația e ceva ce 
nu se poate termina, mă consider un autodidact. 
Când aveam șapte-opt ani, tata m-a observat că, 
realmente, loveam clapele unui pian și, apoi, după o 
perioadă mi-a luat o orgă mică și am început să iau 
câte o lecție pe săptămână pentru a învăța ceva, dar 
asta nu a mai durat mult fiindcă nu a mai putut 
domnul respectiv și, astfel, am început singur să 
descopăr armonii. Iar pe când am stat în Iași și 
Timișoara, deși nu avea legătură cu domeniul meu de 
activitate, am făcut parte dintr-un cor și o asociație 
non-guvernamentală. Un lucru pe care țin musai să 
îl amintesc e ca lucrul nostru de zi cu zi să aibă în 
vedere și într-ajutorarea oamenilor care nu ne pot 
răsplăti și nici nu aștepti ceva în schimb, este pro 
bono, pro om. Auzisem o idee cu ceva timp în urmă 
care zicea astfel: un medic ar trebui să aibă și 
preocupări artistice sau recreative, fiindcă el se 
cufundă într-o lume alb și negru, însemnând că 
trebuie să citească mult (ceea ce nu e rău, 
bineînțeles), dar se axează doar pe scrisul negru pe o 
pagină albă. Lucru care este valabil în orice 
domeniu, căci un prieten de-ai mei, programator IT 
fiind, odată ce și-a terminat programul și ducându-se 
în parc se uita altfel la copaci. 

Cu cât ne lărgim paleta de cunoaștere, cu atât 
putem interacționa cu o diversitate de oameni. În 
perioada liceului, lucrul acesta nu lipsea și mi-am dat 
seama de curând de un aspect interesant: cu cât știm 
mai multe, știm pentru ceilalți. Și ea îmi aducea 
aminte că atunci când vom face oamenilor ceea ce 
vrem noi ca ei să ne facă (Evanghelia după Matei 
cap. 7, vers. 12), domeniul nostru profesional, 
oricare ar fi el, e în folosul celuilalt. Un arhitect 
proiectează o casă bună pentru altcineva, un inginer 
face o mașină bună pentru altcineva, un pianist 
încântă oamenii din sală și lista continuă la nesfărșit. 
Tot ce facem noi, facem pentru alții. Și alții pentru 
noi.

De unde începe totul? La mintea unui copil 
se află într-o mare măsură curiozitatea. Sunt multe 
interese pe care le poate avea cineva, de ce nu ar fi și 
curiozitatea un interes de sine stătător?

A TREIA PERSOANĂ

Urmează introducerea pe scenă
Cum mereu se-ntâmplă astfel
Printre cortine mari se adună
Trei persoane de același nivel.

Atenții, zâmbete și priviri lungi
Figurațiile chicotesc și suspină
Cât ar mai dura până să ajungi
La un final demn de cortină.

În gând îți spui că vei reuși
Că apogeul va fi cum ai visat
Tot ce-ai sperat se v-amplini
Și va fi publicul fermecat.

Dar rolul persoanei a treia
Cu replicile ei adesea mute
Cum reușeste mult să preia
De pe buze spusele multe.

La mintea-i ușor se urcă
Și ei evident puțin îi pasă
Când tot ce face ea încurcă
Se preferă a fi lăsată acasă.
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Absolvent,  Georgian ALBERT

GÂNDURI DESPRE ANII DE LICEU...

Acum câteva zile doamna dirigintă m-a 
contactat... deloc surprinzător,  deoarece relația de
prietenie între noi încă nu s-a terminat și sper să nu își 
găsească sfârșitul prea devreme. Totuși scopul 
pentru care dumneaei a luat legătura cu mine, 
recunosc, m-a pus pe gânduri de-a binelea.

Cum dintre atâtea persoane am fost selectat 
și eu să aștern pe hârtie câteva gânduri despre anii de 
liceu, rămâne o enigmă ca cea a Otiliei... Cu ce să 
încep? Ce să spun? Ce să nu spun? Cred că mai bine 
îmi las sentimentele să își facă simțită prezența.

Când mă gândesc la liceu, nu pot spune că 
împart aceeași părere cu George Bacovia „Liceu, - 
cimitir/ Al tinereţii mele!” ...cu toate că dacă aș 
analiza această poezie a lui Bacovia nu aș spune că 
nu găsesc similitudini în ceea ce privește 
sentimentele mele referitoare strict la acei ani. 
Liceul nu mi-a fost cimitir, dar nici nu pot spune că 
am trecut prin băncile lui ca „Vodă prin lobodă”.

Acolo, întâi de toate, am legat prietenii de 
care sunt mândru că pot spune că rămân pe viață. Am
făcut și nebunii, dar pe lângă toate m-am format ca 
om și nu pot decât să mulțumesc tuturor profesorilor 
că au contribuit la formarea mea. Aici am învățat că 
viața vine la pachet și cu ceea ce nu ne place dar și cu 
neprevăzute cum ar fi: „scoateți o foaie de hârtie, 
test!”...

Nu știu cine va citi aceste rânduri, de aceea 
nu stiu ce să povestesc... cum a fost prima noapte în 
cămin? Cum m-am simțit când am luat primul 3? 
Cum a fost prima dată când am chiulit?

Ce profesori mi-au plăcut sau ce profesori nu 
am suferit? Cred ca ar fi niște capitole pline de 
acțiune și haz dacă m-aș apuca de scris o carte.

Chiar dacă sunt atâția ani de când am încheiat 
această etapă din viață – Liceul – îmi amintesc cu 
drag fiecare întâmplare, fiecare profesor cu 
personalitatea lui, fiecare coleg care a format 
colectivul generației 2010 – 2014, ce a avut ca 
diriginte o persoană specială, pe doamna profesor 
Mariana Iancu care chiar dacă nu a fost cu noi încă de 
la primii pași ca boboci, are un loc în sufletele 
noastre. Alături de dumneaei, am reușit să ne 
apropiem cu mare drag de istorie și în același timp, să

păstrăm mereu în suflet respect față de cadrele 
didactice care își oferă timpul lor pentru a ne ajuta să 
ajungem departe în viață, cu succes.

Nu pot ascunde faptul că privesc cu nostalgie 
la acei ani din viață care nu se vor întoarce dar pe care 
îi voi retrăi alături de copiii mei când va fi timpul.

La ceas aniversar pentru această unitate de 
învățământ, nu pot spune decât că mă voi mândri 
mereu că am fost elev al Colegiului „Mihai 
Eminescu” din Bacău!

La cât mai mulți ani și cât mai multe rezultate 
memorabile!
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Undeva, la o răscruce de drumuri, am stat 
câteva clipe descumpănită, întrebându-mă încotro 
mă îndrept? Simțeam că  mai am multe lucruri de 
oferit, dar poate direcția nu era potrivită, vârsta era 
doar un număr care aștepta să dea piept cu noile 
provocări. 
  Mi-am spus atunci că un nou început nu mă 
pune pe fugă, că menirea mea fusese probabil alta, 
doar că drumul până acolo a fost mai anevoios. 
      Acum, după opt ani de experiență ca asistent 
medical, mă întreb dacă am fost curajoasă să fac 
acest pas. Cu siguranță, am fost! La 43 de ani nu sunt 
mulți oameni dornici să schimbe macazul. Mi-am 
promis atunci să nu mă fac de rușine și la sfârșitul 
celor trei ani de școală postliceală să fiu mulțumită 
de mine. 
    De pe băncile școlii, am zburat direct în 
realitatea crudă, într-un spital de urgență care avea 
așteptări mari de la orice angajat. Nu mi-a fost deloc 
ușor, văzusem multe la viața mea, dar munca printre 
oameni bolnavi era extrem de solicitantă. Am suferit 
pentru fiecare eșec și m-am bucurat pentru toți 
pacienții care plecau acasă vindecați. Și atunci mi-
am amintit de Asul din mânecă, bateria mea de 
energie și vitalitate, pictura.
      Toate tonurile gri pe care le adunam în timpul 
orelor de program, deveneau vii și sclipitoare pe 
pânză. Din oceanul meu de culori am putut să-mi 
educ sufletul să fie bun cu oamenii. Nu sunt eu în 
măsură să dau sfaturi, dar dacă ați ales această 
meserie aveți grijă să o faceți cu suflet, să dăruiți atât 
cât ați dori să primiți într-o situație similară și chiar 
mai mult decât atât! 
    Așa că dragilor, nu vă lăsați copleșiți de 
probleme, de vârstă sau de prejudecăți! Omul 
sfințește întotdeauna locul prin faptele sale!

Pe coji de nuci îmi țin tălpile treze,
Sângele țipă-n ascuțimea lor,
Au stat ore în șir pe metereze,
Nu pot să se oprească... nici nu vor.

Gemete stinse răscolesc tăcerea, 
Pașii aleargă-n ritm de maraton,
Vreau un remediu să combat durerea
Care sugrumă vieți ca un piton!

Odihna o găsesc la ceas târziu
Dar nici atunci nu mă opresc din freamăt,
În tălpi mai arde încă focul viu...
De-ar exista un leac să-i pună capăt!

Cu tălpile în palme mă scufund
În agonia zilei care vine,
Aud chemarea unui muribund,
În vis alerg să-i spun că va fi bine... 

Absolventă, Liliana RĂCĂTĂU

AGONII

Absolventă, Liliana RĂCĂTĂU
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Dă-mi, Doamne, 
timp, răbdare și putere 
să pot atinge cerul 
cu gândurile mele!
Dă-mi Doamne 
bunătate și credință
să pot mângâia omul 
căzut în neputință! 
Dă-mi Doamne 
suflet cald și omenesc
să nu mă-nfurii 
și să nu greșesc! 
Dă-mi Doamne 
gândul bun și luminat
să nu mă pierd 
în ceață...și-n păcat!
Dă-mi Doamne, 
ce crezi că-i mai bine,
iubirea Ta, 
revars-o peste mine!

Te-am întâlnit din pură întâmplare 
Când viața mea părea că n-are sens...
Și am promis c-am să-ți rămân datoare
Pentru că din mulțime m-ai ales.

Emoții de la prima întâlnire 
M-au năpădit, fără să protestez,
Pe pânză le-am lăsat să se înșire,
Răspunsul lor mi-a devenit un crez.

Descopeream în fiecare tușă 
Limbajul fructului primit în dar,
Atingerile-i calde de mănușă 
Nu mai vedeau în jur nimic murdar. 

Și am călătorit pe-atâtea pânze
Trăind intens povești de nedescris,
Pe drum am strâns din seva multor frunze
Să-ncarc stiloul când mai am de scris. 

RUGĂ PURĂ ÎNTÂMPLARE

Absolventă, Liliana RĂCĂTĂU
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Am pus un strop de pelin în dulceață...
Cum m-a-nvățat mama, de  mică,
Să pot să mă-mpac cu amarul din viață,
De gusturi extreme să n-am nicio frică. 

M-a învățat să răzbesc cu răbdare,
Să-ngădui să-mi bată la ușă speranța,
În suflet să-mi ardă o lumânare,
Divinitatea să-mi fie instanța! 

Ce sfaturi din gura de aur a mamei 
S-au prins sub unghii cu rădăcină!
Stau poleite-n ungherele ramei,
De-acolo revarsă parfum de verbină!

Azi, gust din dulceața de cireșe amare
Și gândul spre mama pios se apleacă,
Fărâme de doruri devin iarăși clare
Sfidând parcă anii ce vor doar să treacă! 

Oglinda ce-a prins prea des igrasie
Străluce acum ca foița de aur,
Râvnesc să renască printr-o magie,
În ea să-mi descopăr întregul tezaur.  

Parfumul lăsat de anii aceia 
Nu poate fi șters nici de colbul Saharei...
În mintea mea, e vie femeia
Ce poartă mândră hainele MAMEI!

Sunt mută...
nu pentru că 
m-am oprit să cuvânt 
ci pentru că am decis 
să ascult mai mult,
să pătrund 
dedesubt de voce,
în nucleul feroce
al gândului nespus.
Tac și ascult:
un copac cum crește,
emanând 
energia zodiei pește...  
o inimă cum se oprește,
dacă o scutur, 
poate pornește...
un ochi care se zbate 
să vadă 
dincolo de gene
trăirile mele.
clipesc duios, 
să fie mai frumos... 
Ascult răsăritul 
cum soarbe lumină,
oh, ce priveliște divină!
e multă poezie acolo,
în zbaterea 
dintre zi și noapte,
nu ai nevoie de șoapte 
să auzi 
cum crește ziua,
cum te îmbrățișează 
când ești trează. 
Sunt mută...
tăcerea-i balsamul
ce mă ajută 
să simt cu ochii minții
bucuria,
să mă descopăr 
ascultând în suflet 
un altfel de cântec
subtil și lăuntric...
Sunt mută!
dacă voi fi și oarbă,
voi simți printre degete
vibrația ascunsă 
care ne leagă!

SUNT MUTĂ

Absolventă, Liliana RĂCĂTĂU
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Halate albe
Umbre printre morți,
Cu palme goale
Bilete trag la sorți.

Cad secerate
De un dușman ascuns,
Rumoarea crește
În zi fără apus.

Orele strigă
Când ceasul s-a stricat,
Halatul nu e alb...
Cu sânge e pătat.

Lupta-i nedreaptă
Când pe dușman nu-l vezi,
Îți faci o cruce,
Cu Dumnezeu lucrezi.

Vrei să ajungi acasă
Dar ai de salvat vieți,
Nu știi de-i noapte
În dimineți nu crezi.

Ascultă în tăcere
Bătaia inimii,
Printre halate albe
Cu moartea poți vorbi!

Halate albe
Luptând în purgatoriu,
Aripi de îngeri
Purtați obligatoriu!

Eu te-am iubit mai presus de cuvinte,
Fără busolă și fără compas,
Așa cum iubește orice părinte
Fără să stea cu ochii pe ceas.

La masa tăcerii am stat împreună
Privindu-ne-n ochi să găsim punți spre noi,
Mai săgeta uneori o furtună
Dar făceam pact să nu fie  război.

Distanțe imense ne țineau în derivă
Să nu avem tărie de lanț,
Lipsea de-acolo cea mai tare verigă...
Am aflat asta la primul bilanț. 

Și totuși iubirea n-a fost pustie,
Din vămile cerului s-a întors înzecit,
Azi gust din pocale cu poezie,
Iubirea-i acolo...eu credeam c-a murit!

HALATE ALBE POCALE DE POEZIE

Absolventă, Liliana RĂCĂTĂU
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Către: Colegiul „Mihai Eminescu”;
Sediul: Str. Mihai Eminescu, nr. 35, Bacău;

Stimate doamne/Stimați domni,

Subsemnatul,  Eduard Albert Balan, în calitate de fost elev al Colegiului „Mihai Eminescu”  din 
Bacău, filiera teoretică, profil umanist, filologie, promoția 2015, în temeiul art. 668 NCPC. vă transmit 
prezenta
                                                                             SOMAȚIE

Prin care vă solicit să vă îndepliniți de îndată și în integralitate, dar fără a reprezenta o enumerare 
exhaustivă, următoarele obligații:

(i) Să zâmbiți de cel puțin 3 (trei) ori pe zi, de preferat dimineața, la prânz și seara în măsura în care nu 
aveți posibilitatea să dispuneți de această stare de spirit în mod constant de-a lungul întregii zile;
(ii) Să vă iubiți necondiționat cât mai mult cu putință. Privitor la această îndatorire, în temeiul art. 1461 
NCC. Doresc să pun în lumină faptul că această obligație este alternativă, având așadar posibilitatea să alegeți 
una dintre următoarele două prestații principale:
(a) Vă veți aminti pe cât de mult posibil faptul că sunteți grozavi;
(b) Veți fi mândri și mulțumiți de persoana voastră, eforturile voastre, realizările voastre și de tot ceea ce 
vă face să fiți ceea ce sunteți astăzi;
(iii) Veți păstra aceeași mentalitate deschisă față de elevi, același mod COOL de a preda, același 
devotament față de colegiu și de tot ceea ce intră în sfera voastră de activitate.

În fapt, undeva prin 2016, am căpătat statutul de elev al Colegiului „Mihai Eminescu”.
M-am bucurat enorm când am văzut faptul că transferul meu a  a avut succes întrucât îmi doream 

foarte mult să învăț alături de voi.
Bineînțeles, ca orice început de drum, totul a părut a fi mai complicat mai ales din cauza faptului că am 

prins loc la „REAL”, eu fiind total paralel cu matematica și bineînțeles materiile satelit ale acesteia.
După un an de luptă aprigă în care matematica făcea ravagii am reușit să ajung la filologie unde mi-am găsit 
liniștea sufletească.

Îmi amintesc cu drag faptul că în acești ani de liceu am reușit să interacționez cu mai mulți profi și de la 
real și de la uman, legând prietenii PE BUNE cu o parte dintre voi.

În cele ce urmează, o să fac o înșiruire cât se poate de sumară cu privire la câteva personalități, obligate 
în solidar bineînțeles, pe care le iubesc foarte mult și cărora le sunt recunoscător pentru tot efortul și felul lor 
de a fi, renunțând la formalismul exacerbat de care mă lovesc zilnic în profesia mea:
(I) Dna. Profesor Iancu Mariana- profa de istorie, aka „Gheaurul Mihai”, doresc să vă transmit că sunteți 
grozavă. M-am bucurat foarte mult că am reușit să fiu unul dintre elevii dumneavoastră și mă încântă faptul că 
da, încă ținem legătura. Să nu vă îndoiți niciodată de potențialul dumneavoastră, de pasiunea pe care o aveți 
pentru istorie și de modul dumneavoastră de organizare. Ați fost, sunteți și veți fi suficent de iscusită încât să 
vă atingeți obiectivele propuse.
(I) Dna. Profesor Petrea Paula- diriga, spirit liber și copilăros. Vă mulțumesc din suflet pentru toată 
dedicarea și implicarea de care ați dat dovadă ca diriga clasei 12 F și de modul în care v-ați implicat în a 
consolida clasa. Nu am rezonat într-adevăr cu toți colegii, dar am rezonat cu dumneavoastră și da, știam că 
întotdeauna am un umăr pe care mă pot baza la nevoie. Sunteți grozavă și am baza că veți rămâne la fel.

NOTIFICARE

ALUMNI
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Absolvent, Eduard Albert BĂLAN

(ii) Dna. Profesor Cernat Loredana- profa de română, „brațul de fier” al clasei, veritabil conducător când 
lucrurile scăpau de sub control în clasă. Mă bucur enorm că am reușit să fiu chiar și pentru o scurtă perioadă de 
timp elevul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată zilnic, pentru efortul depus în vederea 
asimilării cunoștințelor și dorința de a fi alături de noi!
(iii) Dna. Profesor Roșu Roxana- profa de română de la filo, aka „Roșu Împărat”, după o singură oră de 
română cu dânsa ilustrai întru-totul tipologia omului de geniu, ba chiar mai mult, terminai și Facultatea de 
Litere în aceeași zi. Vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul acordat, mi-ați fost alături de multe ori și m-ați 
încurajat și ocrotit de fiecare dată când am avut nevoie! Vă sunt extrem de recunoscător și, deși predați la alt 
liceu, întotdeauna veți fi o parte din colegiul nostru!
(iv) Dna Profesor Andrioaie Ana-Maria- profa de engleză, „Planificatorul de momente faine”, îmi 
amintesc cu mare drag fiecare activitate organizată de către profa de engleză. Totul era super frumos, ne 
îndemna să colecționăm cât mai multe amintiri de la liceu, era întotdeauna acolo pentru noi, ne ajuta oricând, 
cu orice. Vă mulțumesc frumos pentru fiecare moment și pentru fiecare amintire frumoasă din clasa 12 F, 
sunteți grozavă!
(v) Dna. Profesor Alina Pîslaru- profa de latină aka „liniște că scot bastonul”, sunteți un om impresionant, 
foarte puternic, care într-adevăr a făcut față provocărilor vieții în cel mai real mod cu putință. Sper din tot 
sufletul că sunteți bine, fericită și mândră de fiecare distincție câștigată de-a lungul timpului. Vă rog să fiți 
încrezătoare, puternică, optimistă și să fiți conștientă de potențialul pe care îl aveți, deoarece împăratul 
Caesar, este mic copil pe lângă dvs. Vă îmbrățișez cu drag și dor și vă mulțumesc frumos pentru colaborarea 
noastră!
(vi) Dl. Profesor Frăteanu Dan- profu` de psihologie și aliatul meu nr. 1 în tot ceea ce fac. Dane, să-ți ofere 
Universul un bilet câștigător la loto și sănătate din belșug pentru că ești unul dintre puținii oameni care mai 
sunt oameni. Mulțumesc că mă asculți zilnic cu fiecare nebunie și mă ajuți să fac față provocărilor. De 
asemenea, îți mulțumesc pentru tot ceea ce fac că se simte sprijinul tău și sfaturile tale la tot pasul. Te 
îmbrățișez și ținem legătura la fel ca până acum!
(vii) Dna. Profesor Timofte Iolanda- profa de biologie, „Albert, de la tine am pretenții mai ales că dai și bac 
la filosofie”, mă bucur enorm că am reușit să vă am ca profesor și la real și la umaniști, să știți că predați super, 
prin prisma dumneavoastră am iubit biologia, învățam de drag și sunteți un om frumos și un profesor deosebit. 
Vă mulțumesc pentru efortul depus, pentru colaborare și vă transmit cu aceată ocazie salutări din partea lui 
Anca Emilia, încă suntem cei mai buni prieteni!
(viii) Dna. Profesor Lupașcu Maria- profa de geografie, pentru dumneavoastră nu am un aka, dar doresc să 
vă transmit că sunteți un om super bun. Aveți o energie super blândă și afectivă și sunteți conectată la tot ceea 
ce vă înconjoară. V-am simțit un om foarte onest cu un suflet foarte mare și vă pasă de absolut tot ceea ce vă 
înconjoară. Am apreciat foarte mult că m-ați înțeles, că nu m-ați forțat să învăț geografie pe de rost deși eram 
paralel cu harta și viziunea în spațiu. Știu că m-ați susținut și ați crezut în mine și vă sunt foarte recunoscător. 
Sunteți super de gașcă și sper să avem ocazia să ne mai întâlnim!

În drept, îmi întemeiez prezenta somație pe dispozițiile art. 1522, 1535, 1515 NCC și art. 1015 NCPC.
Nu în ultimul rând, vă aduc la cunoștință faptul că prin primirea prezentei sunteți puși în întârziere conform 
art. 1522 NCC și vă urez LA MULȚI ANI FERICIȚI cu ocazia zilelor  Colegiului „Mihai Eminescu”.

Totodată, vă învederez faptul că sunteți fantastici, vă numărați printre pământenii mei preferați și 
sunteți o familie pentru mine. Am încredere în voi, în potențialul vostru și știu că veți face treabă bună pentru 
că sunteți SPECIALI.

În măsura în care nu veți da curs prezentei somații, îmi rezerv dreptul de a mă adresa instanțelor 
competente în materie în vederea soluționării acesteia, dumneavoastră fiind nevoiți să suportați inclusiv 
costul procedurilor ocazionate de acest demers și cheltuielile cu executarea silită.
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Vrut-am a scrie povești despre oameni isteți,
Dar scris-am povețe despre suflete triste,
Câteva rânduri despre mame și fii,
Și despre iubire un vers, iar imn făcut-am pentru 
nebuni!

Vrut-am a scrie balade iubitelor mute,
N-am reușit, nu m-au lăsat a lumii capete căzute…
Scris-am, în schimb, despre durere,
În piatră s-au sculptat a lor nume și flori și glasuri 
temute.

Vrut-am a scrie despre ei doi,
Dar marea desparte orizonturi și căi.
Mi-i greu al sufletului vechi păcat,
Dar grea-i și moartea: de n-o primești, te vezi plecat!

Vrut-am a scrie cărți despre iubiri,
Dar foaia albă m-a împins să tac…
Scris-am metafore despre fericire ce-a fost cântată 
de viori,
Dar inimii mele, am renunțat mii de plăceri să-i fac!

Lasă-mă în orașul care a uitat să îmbătrânească ,
Și pune-n fața mea, un vin ...
Vin să-mi reiau al glasului meu miere,
Dintr-o cutie mică pe care scrie „viu”!

Lasă-mă pe strada dintre uitare și regrete,
Să scriu încă un rând, încă un vers.
Ce ține-n sinea sa mistere,
Și frunze verzi dintr-un tablou senin.

Mai lasă-mă o toamnă în tristețe,
Să simt al sufletului greu venin -
Înfiripat, cum se cuvine,
Cu amintirea zâmbetului pe care îl venerai prin foi și 
chin.

Mai lasă-mă un anotimp să zac,
Să plâng, 
Să țip,
Să sper!

Iar la final, să tac!

CÂTEVA RÂNDURI DESPRE IUBIRE
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ORAȘUL CARE A UITAT SĂ ÎMBĂTRÂNEASCĂ

Absolventă, Sorina GHEORGHE



Mark Zuckerberg şi echipa sa de la 
Facebook, au menționat cuvântul „metaverse” în 
timpul prezentării din cadrul Conferinţei anuale 
„Facebook Connect” ce a avut loc la data de 28 
octombrie 2021 când compania şi-a anunțat noul 
nume: „Meta” și a lansat un video în care CEO-ul 
Facebook (actual Meta) a afirmat: „Cred că 
metaverse este următorul capitol pentru internet”. 
„Metaversul este următoarea evoluție a conexiunii 
sociale. Viziunea companiei noastre este de a ajuta la 
aducerea metaversului la viață, așa că ne schimbăm 
numele pentru a reflecta angajamentul nostru față de 
acest viitor.”

Compania are și un nou logo ce seamănă cu 
semnul matematic pentru „infinit”.

Acest rebranding este asemănător cu ceea ce 
a făcut gigantul care deţine Google care şi-a 
schimbat numele în Alphabet, în 2015.

Mark Zuckerberg descrie metaversul drept 
un spațiu social comun pentru avatarurile 
utilizatorilor. În metavers, ești reprezentat de un 
avatar personalizabil care se poate deplasa, vorbi 
şi/sau efectua acțiuni animate. Progresele recente în 
VR/AR, realitatea virtuală/realitatea augmentată, 
vor permite utilizatorilor să interacționeze „cu 
adevărat” cu avatarurile lor, văzând prin ochelarii  
speciali şi folosind controlere manuale pentru a 
gesticula şi a interacționa cu elementele virtuale.  

Utilizatorii ar putea partaja spaţii special 
create pentru un anumit joc sau un eveniment 
special, cum ar fi concertele virtuale.

Prima dată când a apărut termenul de 
metaverse a fost în nuvela Snow Crash, scrisă de 
Neal Stephenson, dar exemple ar putea fi şi filmele 
Matrix, jocurile Second Life, Fortnite.
            Facebook are deja o versiune profesională a 
metaversului în curs de desfășurare: Horizon 
Workrooms, o aplicație care le permite utilizatorilor 
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ing. Cristian FILIOREANU

să acceseze birouri virtuale și să organizeze întâlniri 
să colaboreze şi să creeze.

Între timp, Microsoft plănuiește să lanseze 
versiunea corporativă a Metaverse în prima jumătate 
a anului 2022. Microsoft Mesh for Teams este prima 
ofertă. Permite oamenilor din diferite locații fizice să 
se alăture experiențelor de colaborare prin AR și VR.
            Data lansării a Facebook Metaverse nu a fost 
încă anunțată. Conceptul Facebook Metaverse a fost 
deja dezvoltat, dar produsul este încă în fazele sale 
incipiente și nu este suficient de matur pentru a fi dat 
în exploatare. Cu toate acestea, Mark Zuckerberg, a 
prezis în cadrul Conferinței „Facebook Connect” că 
Metaverse „va deveni mainstream în 5-10 ani”.

Pentru a accesa oricare dintre aceste spații 
din metaverse, va fi folosită o cască specială, așa 
cum este Oculus de la Facebook. Facebook a investit 
energie și fonduri (ultima tranșă fiind de peste 50 de 
milioane de dolari) pentru a dezvolta din ce în ce mai 
mult metaversul. Totuși, proiectul va mai avea 

nevoie de timp pentru a putea ajunge în fază finală la 
utilizatori.

Pandemia, trecerea la viața online, a 
dezvoltat o multitudine de obiceiuri care pot fi chiar 
nesănătoase. Metaversul va genera noi sisteme de 
hacking, cracking, de fraudă, bullying, abuz, furt de 
identitate, inclusiv pericolele legate de  inegalitățile 
din viața reală (bunăstare) pot fi replicate şi în 
metavers, deoarece utilizatorii vor avea nevoie de 
echipamente mai performante, mai scumpe.

METAVERSE
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prof. Ana - Maria ANDRIOAIE

Acreditarea Erasmus reprezintă instrumentul prin care instituțiile pot participa într-un mod continuu 
în cadrul programului Erasmus+ 2021-2027, oferindu-le anual acces simplificat la finanțare în cadrul 
Acțiunii-cheie 1, proiecte de mobilitate.

În luna octombrie 2020 Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău a depus un formular de candidatură pentru 
obținerea acreditării Erasmus în domeniul educației școlare, care corespunde nivelului liceal. În acest scop, s-
a elaborat un plan de punere în aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, denumit Plan 
Erasmus, ca parte a unui efort organizațional mai amplu de a-și gândi strategic dezvoltarea, din perspectiva 
valorizării modelelor educaționale europene. 

Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că școala noastră este capabilă să implementeze un 
plan de dezvoltare strategică pe termen mediu sau lung prin integrarea în practica educațională curentă a 
exemplelor de bune practici observate în timpul experienței europene. 

Acreditarea Erasmus acordată școlii noastre este valabilă în exercițiul financiar european 2021-2027. 
În această perioadă, Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău poate depune cereri de finanțare pentru proiecte de 
mobilitate pe procedură simplificată, din fondurile alocate separat tututor școlilor acreditate Erasmus din 
România.

În anul școlar 2020-2021, pe baza unei formule de calcul valabile la nivel european, școala noastră a 
primit suma de 39980 de euro. Din această sumă, vor fi finanțate mobilități de formare în spațiul european. 
Grupul țintă va fi format din elevi, cadre didactice și didactic-auxiliare de la nivel liceal.

Toate informațiile referitoare la procedura de participare la mobilitățile europene sub umbrela 
acreditării Erasmus vor fi postate pe site-ul școlii, , secțiunea Proiecte europene.www.meb.ro

ACREDITARE ERASMUS LA COLEGIUL  „MIHAI EMINESCU” BACĂU

ERASMUS +
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SCRISOARE DESCHISĂ PENTRU MAI TINERII MEI COLEGI DE LICEU

Am primit provocarea doamnei profesor Constantina  cu 
inima deschisă și cu o deosebită plăcere. 

Trebuie să recunosc că aceasta chiar este o provocare. Să 
găsesc cuvintele potrivite cu care voi să rezonați și care să vă capteze 
atenția pentru câteva momente, nu este ușor. Am făcut research , am 
căutat nenumărate citate motivaționale, dar acestea nu mă reprezintă 
întru totul și de aceea am ales să vă scriu câteva cuvinte sincere care 
sper că vă vor călăuzi spre a vă atinge potențialul maxim. 

Vă rog să fiți curioși în viață! Întrebarea de ce?  să fie nelipsită 
din vocabularul vostru, să investiți timp și resurse în a vă cunoaște pe 
voi înșivă, în primul rând. Deși este foarte important să vă descoperiți 
punctele forte, talentele și să le fructificați, nu uitați de defecte, toți le 
avem, de aceea, trebuie manageriate eficient, controlate și în timp 
eliminate. 

Încercați să fiți întotdeauna ancorați în realitate, să fiți responsabili, optimiști, plini de 
pasiune. Iubiți viața așa cum este ea, cu părți bune, dar și cu provocări. Încercați pe cât posibil să 
cultivați inteligența emoțională și să realizați că e important să cunoașteți noțiuni de psihologie 
practică. 

Nu contează domeniul în care veți alege să activați, nu veți iubi  medicina, catedra, nu  
veți fi atrași toți de cifre etc. Viața este ca o hartă imensă, interconectată prin drumuri nenumărate și 
uneori nu veți alege din prima cel mai bun drum pentru voi, dar în același timp,o hartă plină de 
intersecții unde puteți face schimbări și niciodată nu este prea târziu pentru a seta un obiectiv nou, 
de a învăța ceva nou sau de a face un prim pas într-un domeniu necunoscut. Satisfacția îndeplinirii 
unui obiectiv dificil, pentru care ai luptat mult și cu îndârjire nu poate fi descrisă în cuvinte. Adaptați-
vă când întâmpinați un obstacol, continuați să luptați și încercați să învățați cît mai multe din orice 
experiență, oricât de neplăcută ar fi. Rezistați atunci când viața vă lovește din toate direcțiile și nu 
deviați de la obiectivul setat.

Din păcate, nu există o formulă magică pe care, dacă o urmezi cu rigurozitate, îți va garanta 
succesul. Viața este imprevizibilă și unică pentru fiecare dintre noi. Voi enumera câteva 
caracteristici pe care eu le consider importante, caracteristici care pe mine m-au ajutat în viață, 
datorită cărora am răzbit: disciplina, perseverența, credința, curiozitatea, onestitatea, ambiția, 
simțul răspunderii, optimism, capacitate de adaptare și nu, în ultimul rând, inteligența socială și 
emoțională. 

Uneori vă veți simți ca o bărcuță în mijlocul oceanului, pe întuneric, fără puncte de reper, 
care se clatină aleator în funcție de valuri, tocmai de aceea aveți nevoie de o busolă bună. Unul sau 
mai multe modele alese cu atenție care să vă inspire și să vă călăuzească în viață, aici vorbim de 
părinți, bunici, profesori, oameni la care să apelați pentru cuvinte înțelepte și de la care puteți învăța 
sau fura idei, principii și soluții. 
            Viața este per total minunată, dar nu întotdeauna este ușoară, frumoasă, perfectă. Ea nu vă 
datorează nimic și este responsabilitatea voastră să vă luptați cu îndârjire pentru a vă atinge 
potențialul maxim. 
           Ce am scris mai sus pare puțin desprins din basme, pare că motivația e desuetă pentru 
vremurile în care trăim, pare că nu se mulează pe toți și pe toate, nici nu e menit să fie așa. Dacă 
mesajul meu ajunge la câțiva dintre voi atunci aceste cuvinte și-au atins scopul și eu sper că voi, la 
rândul vostru, veți cunoaște succesul și veți inspira tineri dornici de cunoaștere. 

În încheiere, vă mulțumesc că v-ați răpit câteva minute și ați avut răbdare să citiți până în 
acest punct. Vă doresc mult succes în tot ceea ce vă propuneți, vă doresc să vă realizați în viață și 
nu uitați că cine nu greșește, nu învață! 

Cu drag și mulțumire, absolventa, Lăcrămioara Nuța

Hulea

„ “

„ “
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