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“ Copilul se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea.  

Literatura îi satisface această pornire, îl incită ”   

 George Călinescu. 

 

 Este evident că într-o societate în care şcoala este departe de 

a se mai constitui într-o sursă unică sau măcar prioritară de         

educaţie, slujitorii ei care îndeplinesc rolul de profesor trebuie să 

achiziţioneze noi competenţe, să-şi asume noi roluri şi să            

îmbunătăţească oferta educativă pentru a putea măcar concura 

aceste influenţe, dacă nu chiar să coordoneze sau să conducă      

procesul de integrare a acestora. 
Trecerea de la o societate educaţională determină necesitatea      

articulării educaţiei formale cu educaţia extracurriculară,           

beneficiarii direcţi fiind elevii iar beneficiarul indirect fiind       

societatea care va avea aportul unor indivizi flexibili, capabili să 

aplice în practică cunoştinţele şi abilităţile formate cu stima de sine 

ridicată. Este evident că din această perspectivă educaţia extracurriculară capătă o                   

importanţă  mult mai mare în politica oricărei instituţii şcolare şi în economia activităţii         

educative realizate la fiecare colectiv de elevi. 

Dacă sistemul tradiţional tinde să avantajeze acumularea de cunoştinţe în defavoarea 

altor aspecte, învăţământul modern presupune mult mai mult şi anume să formeze competenţe, 

adică să „construiască” oameni capabili să se adapteze la diverse contexte sociale, să facă faţă 

unei multitudini de situaţii şi să fie capabili să lucreze în echipă; să construiască personalităţi 

autonome capabile să-şi asume responsabilităţi şi nu în ultimul rând, să dezvolte deprinderi de 

studiu eficient, pentru a profita de oportunităţile care pot apare pe parcursul vieţii. Altfel spus, 

în societatea informaţională în care trăim, elevii trebuie să înveţe să stăpânească instrumentele 

cunoaşterii. 

 Pe această ultimă direcţie se înscrie următorul proiect de activitate educativă şi anume 

realizarea unei reviste şcolare. 

Revista şcolară trebuie să vină în sprijinul formării elevilor şi cadrelor didactice,         

cunoaşterii de către aceştia a preocupărilor colegilor lor din celelalte şcoli, a găsirii metodelor şi    

mijloacelor de dialog şi comunicare, a limbajului comun, a punţilor de legătură, a cunoaşterii 

tradiţiilor naţionale şi a valorilor culturale europene, precum şi a altor preocupări comune      

elevilor şi cadrelor didactice. 

Editarea unei reviste şcolare reprezintă o provocare, atât pentru iniţiatorii proiectului cât 

şi pentru potenţialii cititori. Consider că mulţi elevi, profesori şi-au dorit sau îşi doresc o revistă 

a şcolii în care îşi desfăşoară activitatea care să reflecteze viaţa comunităţii din care fac parte.    

Revista şcolară trebuie să fie o fotografie fidelă a tuturor activităţilor ce se desfăşoară în 

şcoală, a tuturor preocupărilor ,,învăţăceilor” şi ,,magiştrilor”, a atitudinii comunităţii faţă de 

educaţie, a colaborării între şcoală şi autoritatea locală, a parteneriatelor încheiate cu diverse 

organizaţii. 
Drum bun celor care s-au încumetat în încercarea de a se face pe ei mai buni şi de a  

construi o societate mai plăcută tuturor, prin folosirea cuvântului, pe care-l ştiu că a fost la     

început. 

 

Director  Profesor Dana Păiuş 
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DEBATE - ul este o formă structurată de dezbatere educaţională, 

compusă formal din echipe cu un număr egal de membri. Aceştia sunt 

puşi în situaţia de a pune în valoare "pro" şi "contra" argumente      

diferite pentru ambele faţete ale unor chestiuni asupra cărora          

oamenii, deşi bine intenţionaţi, pot fi în dezacord.  

Abordarea din debate dezvoltă participanţilor capacitatea de analiză a 

problemelor controversate şi ajută la obţinerea unei imagini nedistorsionate de prejudecăţi. În 

acest context, participanţii vor fi determinaţi sa emită judecăţi asupra unei "moţiuni" folosind 

criterii obiective, şi totodată, să apere o poziţie folosind argumente susţinute de dovezi şi nu de 

simple opinii. Practicarea dezbaterilor îi pregăteşte pe tineri să acţioneze şi să participe             

inteligent în viaţa socială, să investigheze şi să analizeze probleme importante ale lumii                 

contemporane, să fie critici şi constructivi în abordările asupra unui subiect. 

De ce am iniţiat acest club de dezbateri? 

În  primul rând, pentru a deprinde argumentarea. Indiferent dacă abordarea unui subiect 

este de natură practică sau teoretică, argumentarea este vitală pentru a hotărî  în multele situaţii 

în care apar diferenţe de opinii, întrebări sau incertitudini. Capacitatea de a lucra în echipă, de a 

face documentare riguroasă, de a identifica surse credibile de informaţii, de a construi             

discursuri publice de impact, de a îţi ascuti umorul şi fair play-ul, acestea ar putea fi alte         

obiective. 

Prima întrevedere a avut loc pe data de 12.05.2011 şi se desfăşoară de atunci o dată la 

două săptămâni. Ne-am propus ca pe parcursul întâlnirilor să realizăm o introducere în arta   

argumentării şi a discursului, pornind de la teoriile lui Platon şi Aristotel până la analiza         

discursurilor de preşedinţi - de ex., J.F. Kennedy, Nelson Mandela, Obama, George Bush Jr., 

raportându-ne la atitudinea liderilor şi influenţa acestora asupra maselor, analiza                    

comportamentului nonverbal etc.). 

De asemenea am abordat şi alte teme, precum: Cum se realizează o prezentare de        

succes?  Frica de a vorbi în public. Cum ne putem controla emoţiile? Tehnica discursului - 

aplicaţii teoretice. Tehnici de convingere, persuasiune, mesaje subliminale, Comunicare pasivă 

şi  comunicare activă.  Manipulare vs. lobby în strategiile moderne de comunicare. 

Ideea noastră a fost aceea de a creea un mediu flexibil în comunicare, de a construi un 

discurs cu fundamente puternice, de a te ajuta să îţi cunoşti mai bine mintea şi de a reuşi să îţi 

controlezi emoţiile. Cu alte cuvinte: să învăţăm să comunicăm convingător, să ne exprimăm 

părerile, să dezbatem o idee pe bază de argumente pro şi contra, să analizăm un mesaj scris şi  

să-l interpretăm apoi într-un mod personal… 

“ Afirmaţiile extraordinare necesită dovezi extraordinare”  / Carl Sagan 

                        

Coordonator Dir.Prof. Dana Păiuş 
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Echipa de proiect: 

Coordonator:  prof. Oprea Elena (Limba Engleza) 

Membri : prof. Dumea Antonela (Limba Engleza) 

                 prof. Monica Pescaru (Istorie) 

Nr de elevi înscriși: 23 de elevi (7 cl IX, 13 cl X, 23 cl. XI) 

Activități extrașcolare desfășurate în semestrul I al anului școlar 2012-2013 la care au 

participat elevi înscrisi la Cercul aplicativ de Cultură și Civilizație Britanică The Readers’ 

Society: 

 

 26 septembrie 2012 –”Mai multe limbi străine= o carieră de 

succes” 

 activități oraganizate cu ocazia serbării Zilei Europene a 

Limbilor Străine (concursuri: eseu argumentativ in limba 

engleză, concurs de recunoaștere a coloanei sonore din filme 

sau desene animate, concurs lingvistic, concurs Karaoke) 

 1 Noiembrie 2012 -HALLOWEEN 

PARTY!- scenetă în limba engleză în colaborare cu elevii Cercului 

coordonat de Dna. Prof.Dumea Antonela (fragment MacBeth de 

W. Shakespeare și moment musical) 

 Noiembrie 2012 - Momente cruciale din istoria Marii Britanii 

I –prezentare realizată de Dna. Prof. de Istorie, Monica Pescaru 

 Noiembrie 2012- participarea elevilor Cercului The Readers’ 

Society (Azamfirei Ștefan X A, Postolache Ciprian X G și      

Răducanu Paul X G) la Concursul de Fotografie Orașul Nostru în secolul XXI (temă de 

antropologie urbană), în cloaborare cu Dna. Prof. de Istorie, Monica Pescaru 

  16 Noiembrie 2012 - GLOBAL VILLAGE- Moving Towards One World- concurs de 

postere tematic din cadrul  Saptămânii Educației Globale, organizat de prof. Oprea Elena 

și Lupu Iulia sub îndrumarea Dir. Adj, Dana Păiuș, în parteneriat cu Colegiul Tehnic 

„Miron Costin”, Grup Scolar „Vasile Sav” și Colegiul Tehnic „Danubiana” la care elevele 

Cercului Noiembrie 2012 The Readers’ Society (Diana Cumpăratu (cl. IX B) și Geanina 

Samson (cl. XI H) au câștigat Locul I. 

 Decembrie 2012 - Regi si Regine ai Angliei – (practicarea     

citirii intensive si a celei extensive) 

 19 Decembrie Sărbătoarea Crăciunului , elevii Cercului The 

Readers’ Society au prezentat  două momente  muzicale în  

limba engleză 

 

 

Coordonator al Cercului de Cultură și Civilizație Britanică The Readers’ Society, 

Oprea Elena 
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Coordonator:  prof. IULIA LUPU 

Nr. de elevi înscriși: 16 elevi (clasele a XI-a si a XII-a) 

Activități extrașcolare desfășurate în anul școlar 2012-

2013 la care au participat elevi înscrişi la Cercul de lectura 

“Reading Aloud”: 

 

 

 1 Noiembrie 2012 -HALLOWEEN PARTY!- scenetă în limba engleză “My Birthday is 

on Halloween”, scenetă în care au fost implicaţi membrii cercului de lectura. La aceasta 

sărbătoare au participat şi alţi elevi ai liceului la unele ateliere, cum ar fi Halloween 

Sweets şi Halloween Masks; 

 16 Noiembrie 2012 - GLOBAL VILLAGE- Moving Towards One World- concurs   

tematic de postere în cadrul  Saptămânii Educației Globale, organizat de prof.  Lupu  

Iulia şi Oprea Elena sub îndrumarea dir. adj. Dana Păiuș, în parteneriat cu Colegiul 

Tehnic „Miron Costin”, Grup Scolar „Vasile Sav” și Colegiul Tehnic „Danubiana” . La 

această activitate toţi elevii implicaţi au obţinut locul I. 

 28 noiembrie- membrii cercului s-au întâlnit pentru a lectura prima opera literară        

propusă de d-na prof. Iulia Lupu  The Garden Party de  Katherine Mansfield. Dupa 

ce nuvela a fost citită şi tradusă, elevii au făcut scurte caracterizări ale personajelor        

principale, şi-au notat cuvinte si expresii necunoscute, după care au rezolvat exerciţii de 

verificare a informaţiilor acumulate; 

 3 decembrie - A Child's Christmas in Wales de  Dylan Thomas. În cadrul acestei 

întâlniri, elevii au putut afla date necesare despre opera şi viaţa acestui scriitor, după 

care au trecut la activităţile de verificare a înţelegerii textului; 

 12 decembrie: "Traditions and Customs around the world", activitate în cadrul căreia 

elevii au aflat obiceiuri şi tradiţii de Crăciun la unele dintre ţările vorbitoare de limbă 

engleză; 

 18 decembrie elevii au participat la serbarea de sfârşit de semestru ,,Sărbătoarea 

Crăciunului” atât în cadrul unei scenete, cât şi la atelierele “Christmas Crafts” şi 

“Christmas Sweets”. Toţi participanţii au primit cadouri din partea conducerii, precum şi 

diplome pentru cele mai reusite opera culinare; 

 22 ianuarie – elevii s-au întâlnit pentru dezbaterea celei de-a 3-a opera Was it Heaven? 

Or Hell? de Mark Twain. Caracterizarea personajelor, traducerile cât mai literare au 

fost câteva dintre activitîţile programate pentru această lună; 

 14 februarie – “Be my Valentine” a fost o activitate în care elevii cercului au citit o 

poezie Valentine de Carol Ann Duffy, interpretând-o şi analizând-o la nivel semantic şi 

lexical; 

 

 

 

Coordonator al Cercului de lectură în limba engleză “ Reading Aloud”, 

Iulia Lupu 
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 Concursul Naţional de Creaţie  ACT– ACT– CTMCR 
Secţiunea Interpretare 

Premiul special - NIŢĂ ELIZABET 

Premiul III - BEŞLEAGĂ VLAD 

Premiul III - echipa liceului 

Secţiunea Creaţie 

Premiul I - HUDESCU LOREDANA 

 

 Proiectul Naţional cu participare internaţională                       

“Creangă … la el acasă” 
Premiul II - POTROCA  PAULA 

 

 Concursul Regional Epistolar “Declaraţie de dragoste” 
Secţiunea Limba Romana 

Premiul III - BÎRGĂUANU BIANCA 

Premiul II - POTROCA PAULA 

 

 Concursul Cangurul Lingvist 
Secţiunea Poveştile Cangurului 

Premiul I - ADOMNIŢEI BIANCA 

 
 

 

GRIGORIU DANIELA  cl XI B  

 Premiul III la Concursul de Engleză Spelling Bee 

 Menţiune la Concursul Regional de Creaţie Epistolară –Limba Engleză 

 Premiul I la Concursul Judeţean “Shakespeare la Aniversare” 

 Menţiune la Concursul naţional de creaţie literară “Calistrat Hogaş” – Secţiunea Arte 

 vizuale 

 

TURCEA VLAD  cl. XI C -  Premiul III la Concursul naţional de creaţie literară       

     “Calistrat Hogaş”  - Secţiunea Traduceri 

 

Îndrumător profesor Dumea Antonela 

 

BACIU IOANA – cl. XII-a A  

 Premiul II la Concursul Regional de Creaţie Epistolară 

 Premiul III la Concursul naţional de creaţie literară “Calistrat Hogaş” 
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HANDUC LIVIU  – cl XI G – Premiul I - Concursul naţional de creaţie literară         

       “Calistrat Hogaş” 

ADOCHIŢEI IULIAN  - cl. XII-a D  - Premiul I - Concursul naţional de creaţie literară  

               “Calistrat  Hogaş” 

POMÂRLEANU SERGIU - cl. XII-a D - Premiul I - Concursul naţional de creaţie literară 

       “Calistrat  Hogaş” 

NIŢĂ ELIZABET – cl XI A - Premiul II  - Concursul naţional de creaţie literară         

       “Calistrat Hogaş”  

TEODORESCU DIANA – cl. X-a D - Premiul III la Concursul naţional de creaţie literară 

       “Calistrat  Hogaş” 

BORDEIANU DIANA – cl XII A  - Premiul III la Concursul naţional de creaţie literară 

       “Calistrat  Hogaş” 

CRASNEA ALBERTA – cl. XII A  - Premiul III la Concursul naţional de creaţie literară 

       “Calistrat   Hogaş” 

PELEPCO ALICE  – cl. XI-a G – Premiul II la Concursul Regional de Creaţie Epistolară 

 

ŞTIRBU RAREŞ – cl. XII-a D  

 Premiul II la Concursul Regional de Creaţie Epistolară 

 Premiul II la Concursul naţional de creaţie literară “Calistrat Hogaş”                             

  - Secţiunea   Traduceri 

    Îndrumător profesor Lupu Iulia 
 

CUMPARATU DIANA - cl. IX B  

 Premiul II la Concursul Regional de Creaţie Epistolară –Limba  Engleză  

 Premiul II la Concursul naţional de creaţie literară “CalistratHogas” secţiunea Arte 

 vizuale 

 Premiul I la Concursul Judeţean “Shakespeare la Aniversare” 

 

POPA NICOLETA - ELENA - cl. XI D 

 Premiul I la Concursul Judeţean “Shakespeare la Aniverare 

         Premiul III la Concursul Regional de Creaţie Epistolară                                                        

 Limba   Engleză  

 Premiul II la Concursul naţional de creaţie literară “Calistrat Hogas” – Secţiunea   

 Traduceri 

SAMSON GEANINA – cl.XI H 

 Menţiune la Concursul Regional de Creaţie Epistolară   – Limba   Engleză 

BLAJ FLAVIUS-TIBERIU – cl. X-a E  

 Premiul III la Concursul Regional de Limba  Engleză  “Thesaurus” 

Îndrumător profesor Oprea Elena 

 

 

 

Realizat elev  Hudescu  Loredana  (cls. XII F) 

- participant la concursuri -  
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Consiliul Şcolar al Elevilor (C.Ş.E.) este o organizaţie a elevilor Colegiului Tehnic             

„Petru Poni”, format din liderii elevilor de la fiecare clasă, aleşi în mod democratic. C.Ş.E. reprezintă 

organismul care vine în sprijinul elevilor. Calitatea de membru al C.S.E. se dobândeşte prin vot 

democratic în cadrul fiecărei clase. Fiecare  membru al C.Ş.E. reprezintă nu doar interesele clasei din 

care provine, ci interesele tuturor elevilor din şcoală. 

      Consiliul Şcolar al Elevilor: 

  Reprezintă şi apără interesele şi drepturile elevilor la nivelul instituţiei de învăţământ; 

 Asigură comunicarea între elevi şi cadrele didactice; 

 Dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte; 

 Implică elevii în activităţile desfăşurate; 

 Alege modalităţi de a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare; 

 Se autosesizează privind problemele cu care se confruntă elevii, încercând să găsească soluţii; 

 Apără drepturile copilului şi reclamă încălcarea lor ; 

 Contribuie la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii (absenteismul, abandonul şcolar, delicvenţa 

juvenilă, etc.); 

 Veghează la respectarea regulamentului de ordine interioară a şcolii şi participă la elaborarea lui 

prin preşedintele consiliului; 

 Iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare; sprijină proiectele şi programele educative 

în care este implicată şcoala; 

 Organizează acţiuni în comunitate (strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, acţiuni pe 

probleme de mediu etc.); 

 Organizează serbări, evenimente culturale, baluri, concursuri, excursii; 

 Organizează noi alegeri pentru funcţia de preşedinte, dacă CJE semnalează faptul că acesta nu îşi 

îndeplineşte atribuţiile; 

    Actualul Consiliu Şcolar al Elevilor este compus din :  

 Preşedinte: Alexandra Toma, clasa a X-a B; 

 Vicepreşedinte: Daniela Mihăieş, clasa a XI-a D; 

 Vicepreşedinte: Oana Oprea, clasa a IX-a A; 

 Secretar: Ancuţa Dinu, clasa a X-a E; 

 Casier: Diana Grumăzescu, clasa a X-a A; 

 Director departament Consursuri şcolare şi extraşcolare: Simona Tiron, clasa a XII-a D; 

 Director departament Cultură, educaţie şi programe şcolare: Radu Domşa, clasa a IX-a H; 

 Director departament Sport şi programe de tineret: Ionuţ Aradei, clasa a IX-a G; 

 Director departament Avocatul Elevului: Ştefana Barcan, clasa a XI-a B; 

 Director departament Mobilitate, informare, formare: Alexandru Plugaru Ilinca, clasa a X-a C. 

   În semestrul I al anului şcolar 2012-2013, Consiliul Şcolar al Elevilor a desfăşurat mai multe           

activităţi, precum: 

1. „Sperie-te de Halloween!”- vizionare film- „Zombieland”; 

2. ,,Drepturile şi responsabilităţile elevului”-joc de rol, dezbatere pro si contra; 

3. ,, Învaţă să dăruieşti’’ – strângere de fonduri pentru o familie sărmană în colaborare cu Rom TV; 

4. ,,Cea mai frumoasă clasă de Crăciun” – concurs de ornare de clase; 

5. ,,Bazar de Crăciun” - activitate la care elevii sunt invitaţi să confecţioneze felicitări şi ornamente de 

Crăciun care apoi vor fi vândute în cadrul liceului în vederea obţinerii de fonduri pentru CŞE; 

6. ,,Cel mai frumos desen” - concurs de peisaje, teme de iarnă. 

 

 

Elev Alexandra Toma/Clasa a X-a B 
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Ziua femeii sărbătorită cu muzică  

 Proiect CȘE 
 

 Vineri, 8 martie, Consiliul Şcolar al Elevilor Colegiului Tehnic ,,Petru 

Poni” (CŞE CTPP) a organizat pentru elevii colegiul, o activitate                              

intitulată ,,Mărţişorul muzical”, unde s -a cântat şi urmărit un film de scurt metraj.    

Activitatea a început la ora 12 şi a fost dedicată elevelor liceului.  

 Ziua Internaţonală a Femeii se sărbătoreşte în fiecare an pe data de opt martie. 

Data a fost stabilită de către Adunarea Generală a ONU în 1977, când membrii    

acesteia s-au reunit pentru a pune bazele unei zile a drepturilor femeii şi a păcii    

internaţionale. În majoritatea statelor unde se sărbătoreşte Ziua Femeii, obiceiul    

impune ca bărbaţii să cinstească şi să preţuiască reprezentantele sexului frumos prin 

dăruirea florilor sau a unor cadouri. Unele ţări declarând Ziua Femeii nelucratoare. 

Asta au vrut să demonstreze şi elevii liceului, că femeia merită să aibă măcar zi în 

care să se simtă răsfăţată şi în centrul atenţiei. Activitatea a început cu o scurtă 

prezentare a Zilei Femeii şi a continuat cu melodii interpretate de elevii Radu        

Bojean, Daniela Grigoriu, Ioana Dumitriu şi Mihai Cîrligeanu. În urma cântecelor, 

elevilor li s-a proiectat un film comic despre părerile în contradictoriu ale bărbaţilor 

şi femeilor despre această zi.  Doi dintre membrii trupei de teatru ,,Gong”, Sergiu  

Ursache, elev în clasa a X-a la CTPP şi o elevă de la Colegiul Tehnic ,,Danubiana”, 

au interpretat rolul unei mame singure şi a unui fiu plecat printre străini, a căror 

poveste a emoţionat publicul.  

 Evenimentul s-a terminat cu acordarea de diplome pentru cei care au organizat 

activitatea şi cu un scurt discurs şi câteva urări de bine din partea directorului        

adjunct Dana Păiuş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizat elev Alexandra Toma/Clasa a X-a B 
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Program de invatare pe tot parcursul vietiii, Parteneriatele scolare sunt continuatoarele 

Parteneriatelor scolare Comenius 1 din Programul Socrates II. Aceste parteneriate au ca scop 

consolidarea dimensiunii europene in educatie prin promovarea activitatilor de cooperare intre 

scoli. Parteneriatele scolare se impart in doua categorii: 

 
 Proiecte multilaterale 
 Proiecte bilaterale 
 

Proiectele multilaterale sunt proiecte de parteneriat in care se pot implica cel putin trei 

institutii din trei tari diferite. Una din institutiile implicate in parteneriat isi va asuma rolul de 

coordonator de proiect. Proiectele vor avea de acum inainte o durata de 2 ani.  

   La  Colegiul Tehnic “Petru Poni ” se derulează Proiect Multilateral Comenius  

“Matematica prin joc”  

 Proiectul are ca obiectiv principal promovarea predării si invătării matematicii într-un 

context multi-naţional. 

 Proiectul presupune identificarea unor metode eficiente care să facă din matematică un 

obiect atractiv pentru elevi, crearea de competențe de comunicare în limba engleză, precum 

și cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor locale a fiecărei țări participante. 

“Matematica prin joc”  

 Proiect Multilateral  Comenius finantat de Uniunea Europeană 

 

(Letonia, Romania, Spania, Turcia, Germania, Bulgaria, Franta, Marea Britanie)  
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OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

 Să se elaboreze o bancă de instrumente matematice;  

 Să se creeze o pagină web pentru alte țări europene; 

 Să se creeze  activități care să îmbogățească viața cotidiană și care subliniază           

importanța matematicii; 

  Să se  îmbunătățească  și să se  consolideze  cunoștințele de matematică ale elevilor, 

precum și abilitățile acestora de a include domenii de studiu ce se extind dincolo de 

granițele stabilite în curriculum nostru naţional. 

 

ACTIVITATI:  

 

Proiectul urmăreste realizarea obiectivelor prin: 

 activitătile desfăsurate in timpul mobilitătilor in ţările participante; 

 prezentări de jocuri realizate de elevi impreună cu cadrele didactice din şcoli;  

 

3-8 Octombrie 2011, a avut loc prima mobilitate in 

Letonia, in JELGAVAS.  

Au participat 19 cadre didactice din 7 tări 

partenere si 4 elevi din Turcia. Participantii s-au   

familiarizat cu istoria si cultura letoniană. Au vizitat 

muzee din Jelgava si Riga. Au fost vizitate si palatul 

din Jelgava si cavoul ducelui Courland, turnul Sf. 

Biserici a treimii, palatul Rundale .  

S-au organizat evenimente culturale si sociale cum ar fi un concert al scolii  gimnaziale 

Nr.4 “Spigo”, au cunoscut bucătăria locală in restaurantul Lido, si au participat la sărbătorirea 

Zilei profesorului organizat de primăria orasului Jel-

gava la Centrul Cultural .  

      Cadrele didactice au cunoscut sistemul             

educational letonian observand lectiile de              

matematică, chimie, fizică si engleză in letonă si 

rusă. S-a organizat o expozitie cu toate logo-urile 

create si propuse de elevii tărilor participante.     

Logo-ul care a fost votat de elevi la final online a 

fost cel care  mai plăcut estetic si cel mai expresiv ca 

obiectiv. Pentru a alege logo-ul fiecare scoală   

parteneră a putut să aleagă doar un logo si nu au avut voie să voteze propria lor propunere.     

Rezultatele voturilor au fost prezentate ca procentaj de tara parteneră coordonatoare                 

responsabilă  

S-a hotărat crearea unui site al proiectului în pagina de etwinning şi partenerul            

responsabil în persoana lui Laurent Giauffret din Franţa.Cadrele didactice din Marea Britanie au 

început să creeze un vocabular cu termeni matematici în engleză. Apoi ceilalti parteneri i-au   

tradus in propria lor limbă.Ultima activitate a constat in dezbaterea  si hotărarea următoarei                     

mobilităti   adică Romania care urma să fie in perioada 27 februarie – 2 martie 2012. 

PROGRAMUL MOBILITATILOR ELEVILOR SI CADRELOR DIDACTICE 

  LETONIA 
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Letonia  Romania 

 

Catalania/Spania  Turcia Germania Bulgaria 

 

Franta 

 

Marea 

Britanie 

Skaitlis  Numar  Nombre 

Número  

Numara  Zahl  число  Nombre  Number  

Puse  Jumatate  Meitat 

Mitad  

Yarım  Hälfte  половин  Moitié  Half  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     In perioada 27februarie- 2 martie 2012, a avut loc cea 

de a doua mobilitate in Romania, in ROMAN. 

Au participat 20 cadre didactice si 24 elevi din 7 tări 

partenere. Participantii s-au familiarizat cu istoria si cultura 

romanească. S-au organizat evenimente culturale cum ar fi un 

spectacol de traditii si obiceiuri romanesti, desfăsurat in Sala 

de festivităti a Colegiului “Petru Poni”. Au participat si copii 

de la Scoala de Arta “Sergiu Celibidache” Roman .            

Grădinitele 5 si 6 Roman si Scoala Gîdinți au organizat de 

asemeni spectacole cu dansuri traditionale si au oferit         

vizitatorilor mărtisoare făcute de copiii. Grădinita 5 a          

organizat si o expozitie de mărtisoare.  

Cadrele didactice si elevii au cunoscut sistemul        

educational romanesc participand la lectiile de matematică, 

istorie si  chimie in romană.  

Bucătaria locală a fost apreciată in urma cinei festive servite la 

Hanul Ancutei. Au vizitat primăria locală, cateva mănăstiri 

din judet si Zimbrăria de la Targu Neamt. S-a organizat un 

simpozion international  intitulat ““Creativitate și inovație în 

matematică și științe”, in colaborare cu Școala Gîdinți, la 

care au participat cadre didactice de la Colegiul Tehnic “Petru 

Poni”, de la alte şcoli din imprejurimi şi partenerii din Marea 

Britanie, Franţa şi Germania.   

ROMANIA 
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In perioada 27 aprilie - 1 mai 2012 a avut loc         

mobilitatea in Marea Britanie la Shotton Hall School. Au fost     

organizate mai multe activităti de aplicare a notiunilor        

matematice si de invătare prin joc.  

 “Petru Poni” a “ținut locul” europarlamentarilor, participînd la 

simularea unei ședințe a Parlamentului European. “Mock Council of 

Europe” s-a desfășurat în cadrul celei de-a treia întîlniri din cadrul      

Echipa romașcană care a fost în Anglia a fost formată din profesorii  

Mihaela Ursachi, Elena Oprea, Gabriela Dascălu și Ilie Țedli și elevii: 

Daniela Grigoriu, Loredana Hudescu, Daniela Mihăeș, Estera Hariton și 

Daniel Ghiniță.“Fiecare țară membră a Uniunii Europene a fost         

reprezentată la această ședință de dezbatere, finalizată cu aprobarea 

propunerii celei mai populare – de împărțire a unui buget de 20 de    

miliarde de euro pentru educație. Propunerea venită din partea României a fost pe primul loc, la 

egalitate cu cea a alianței formate de Italia, Grecia și Irlanda, care a fost desemnată, apoi, după 

baraj, cîștigătoare. Propunerea noastră avea în vedere împărțirea sumei în funcție de numărul de 

tineri sub 21 de ani din fiecare țară“, a spus Daniel Ghiniță. 

Echipa romașcană a fost pe podium și în concursul de 

rachete confecționate în cadrul unui atelier de lucru în care 

au fost aplicate cunoștințe de matematică și de astrofizică.  

Elevii români au participat și la o prezentare powerpoint a 

aplicațiilor geometriei în arhitectura românească, material 

care au fost postate pe pagina de Twinning a proiectului. În 

program au mai fost incluse vizite la Muzeul Beamish în aer 

liber, la mina din Beamish, Catedrala și Castelul din 

Durham, Castelul Alnwich, unde au fost filmate mai multe scene din serialul Harry Potter, dar și 

obiective turistice din centrul istoric al Londrei.   

“Participarea la activitățile din cadrul proiectului a fost o experiență extraordinară, o 

șansă de a cunoaște profesori și elevi din alte țări, mult mai dezvoltate decît a noastră. Pentru 

mine, proiectul acesta înseamnă un dialog necesar, din care am învățat nu doar că matematica e 

un joc care se aplică în majoritatea domeniilor de activitate, ci și faptul că putem face un schimb 

de bune practici, în folosul elevilor și al comunității locale“.(profesoara Elena Oprea). 

 “Participarea în proiect mi-a dat, în primul rând, șansa de 

a relaționa cu profesori și elevi de naționalități diferite, prin 

întîlniri în cadrul cărora s-au împărtășit păreri, s-au încheiat 

acorduri și s-au născut prietenii. Acest proiect a fost și este 

pentru mine un proces continuu de învățare, am avut ocazia de 

a vorbi cu tinerii care nu ne cunosc țara și nu ne vorbesc limba 

ca de la adolescent la adolescent, iar acum vorbesc cu ei pe            

Internet. Cînd vine vorba de Anglia, îmi vine un zîmbet pe 

buze, pentru că întotdeauna am vrut să merg acolo, iar acest 

proiect mi-a oferit această șansă. Pot să spun că acum am mai  mulți prieteni și asta mă face 

fericită“. (Daniela Grigoriu). 

     Profesor  Mihaela Ursachi  

 Coordonator proiect    

Marea Britanie 



 

amprente/nr.1/an I___________________________________________________________14 

                                         
 

 PROIECT  MULTILATERAL COMENIUS 

 2011-2013                                       

MATHS AS  PLAY 

                  www.mathsasplay.eu  
 
 

Reuniune de priect în Riudoms- Spania 

În perioada 22-27 februarie 2013 în localitatea R,Spania, pe ţărmul Mării Mediterane,    

s-a desfăşurat a  cincea mobilitate din cadrul proiectului multilateral Comenius “Maths as 

play”, reuniune  la care au participat un  cadru didactic de la Colegiul Tehnic “|Petru Poni”:        

Roman  :  d-na profesoară Mihaela Ursachi- coordonator proiect şi elevele: Popa Nicoleta, clasa 

a XI-a D ,  Netedu Narcisa – clasa a XII-a. 

Obiectivele proiectului : 

- Să îmbunatățească predarea și           

învătarea matematicii și de a dezvolta strategii 

care sa-i motiveze mai mult  pe elevi să învețe 

matematica 

-  Să îmbunătațească abilitațile lingvistice 

ale profesorilor de matematică și ale                 

elevilor . 

- Să extindă predarea matematicii dincolo 

de mediul clasei și să încorporeze TIC  în   desfașurarea activităților de bază ale proiectului. 

Întâlnirea din Spania a avut ca scop: 

 PREZENTAREA MATEMATICII ÎN  

ALTE MATERII  

 MONITORIZAREA ULTIMELOR       

ACTIVITĂȚI ȘI PLANIFICAREA ÎN        

DETALIU A URMĂTOARELOR              

ACTIVITĂȚI  

 ÎNTOCMIREA UNUI RAPORT            

AFERENT ÎNTÂLNIRII NR. 5 

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană dinn cadrul Programului Sectorial Comenius, 

din Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (LLP).Acest material este responsabilitatea 

exclusivă a autorului iar Comisia Europeană şi ANPCDEFP nu sunt responsabile pentru          

informaţiile conţinute. 

http://www.mathsasplay.eu
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 Reuniunea de proiect a fost organizată  de INS . JOAN GUINJOAN din Riudoms    la 

care au mai participat şi membrii echipelor partenere în acest proiect: 

 

ŢĂRI PARTENERE:   

1.JELGAVAS 4.VIDUSSKOLA-  LATVIA-

COORDONATOR PROIECT 

2.ECOLE ELEMENTAIRE THERESE         

ROMEO MIXTE - FRANCE 

3.SHOTTON HALL COMPREHENSIVE-

UNITED KINGDOM 

4.LAHNTALSCHULE NASSAU-GERMANY 

5.SENIHA ÇOBANOGLU İLKÖGRETIM 

OKULU- TURKEY 

6.INS JOAN GUINJOAN-SPAIN 

7.OSNOVNO UCHILISHTE “VASIL         

LEVSKI”- BULGARIA 

S-a lucrat la : 

 

- Pagina web a proiectului: www.mathsasplay.eu 

- Banca de date on-line cu jocuri matematice. 

- S-au prezentat prezentari  video si ppt cu      

activități matematice desfaşurate în scolile     

partenere. 

  Elevii şi profesorii au participat  la         

activitaţi demonstrative la orele de matematică, 

istorie,tehnologie.  

  De asemenea, s-a vizitat oraşul şi  primaria 

localităţii Riudoms  

  Vizitarea oraşului Barcelona  a fost o     

experienţă foarte plăcută în special a                

obiectivelor: Catedrala Sagrada Familia Casa 

Batllo , La Pedrera. Experienţa a fost deosebit de 

interesantă. Reuniunea a fost dedicată              

interferenței matematicii cu alte discipline, cum 

sunt biologia, educația fizică sau geografia.    

Elevii noştrii au participat cu lucrări interesante, 

în care au calculat, de exemplu, distanţele dintre 

capitalele ţărilor participante la proiect sau au 

exemplificat legătura matematicii cu sportul, 

prin intermediul recordurilor olimpice de la     

Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012. 

http://www.mathsasplay.eu
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 Pe lângă reuniunile de proiect, toţi participanţii au 

avut posibilitatea de a face cunoştinţă –  şi o comparaţie, 

în acelaşi timp – cu sistemul de învăţământ spaniol, atât 

din prezentarea gazdelor, cât şi participând direct la    

lecţii. Am facut cunoştinţă cu sistemul de învătământ 

spaniol şi în  fiecare clasă vizitată  erau 3-4 elevi de 

origine română, cu care am stat de vorbă. Vizita în Span-

ia a fost, în acelaşi timp, şi o plăcută şi instructivă I  

ncursiune în cultura spaniolă. Am vizitat câteva din    

obiectivele   culturale ale Spaniei. Vizitarea oraşului  

Barcelona a fost o experienţă foarte plăcută, în special 

vizitarea Catedralei Sagrada Familia, Casa Batllo, La 

Pedrera. De asemenea, gazdele ne-au prezentat obiceiuri 

şi tradiții populare, dar şi   felurile de mâncare specifice zonei” 

 

Mobilitate Germania- Nassau  

 
În perioada  13.05. 2013- 18.05.2013 un 

grup de 10 profesori şi elevi   de la Colegiul Tehnic 

”Petru Poni Roman”, au participat la ultima        

reuniune  din cadrul proiectului  ”MATHS AS 

PLAY” . 

 

Grupul carea a fost in aceasta mobilitate:

 
 

Parteneri :  
 JELGAVAS 4.VIDUSSKOLA-. LATVIA  

 COLE ELEMENTAIRE THERESE ROMEO MIXTE 2- FRANCE 

 SHOTTON HALL COMPREHENSIVE-UNITED KINGDOM 

 LAHNTALSCHULE NASSAU- GERMANY 

 SENIHA ÇOBANOĞLU İLKÖĞRETIM OKULU-TURKEY 

 INS JOAN GUINJOAN-SPAIN 

 OSNOVNO UCHILISHTE “VASIL LEVSKI”-BULGARIA 

 COLEGIUL TEHNIC “PETRU PONI” ROMAN-ROMANIA 

 

Nr. Crt. Numele si prenumele 
1. Prof. Stoia Mioara - director 
2. Prof. Ursachi Mihaela- coordonator proiect 
3. Prof. Păiuş Dana Lăcrămioara- director adjunct 
4. Prof. Ignat Mihai 
5. Prof.Hurjui Mirela 
6. Ursache Sergiu - clasa a X-a G 
7. Pal Maria Gabriela - clasa a X-a C 
8. Turcea Vlad Constantin - clasa a XI-aC 
9. Grigoriu  Daniela Elana - clasa a XI-B 

10 Prof. Schipor Ioan 
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OBIECTIVELE REUNIUNII : 

 prezentarea orală în parlamentul european și 

expunerea sculpturii create de copii  

 evaluarea rezultatelor finale ale proiectului  

 prezentarea unui joc interactiv  pentru elevii cu 

nevoi speciale  

 întocmirea unui raport al proiectului aferent 

întâlnirii nr. 6 

  Elevii care întâmpină dificultăți în a-și însuși 

curricumul principal sau care se află în situații de risc 

de excludere socială au fost încurajați să participe 

într-un proiect internațional . 

 Elevii si-au putut dezvolta abilitățile de            

exprimare a opiniilor , de a desprinde ideile          

principale, de a lua decizii și de a-și asuma             

responsabilitatea.Abilitățile de comunicare astfel 

dobândite îi vor ajuta pe elevi să poată întra în       

contact cu alte comunități din U.E.  

  Elevii s-au putut familiariza cu istoria, cultura, 

obiceiurile și tradițiile și astfel vor deveni  conștienți 
de identitatea personală, națională și europeană. Asta 

le va permite elevilor să devină mândri de propriile 

tradiții în timp de își vor se vor familiariza și vor    

capăta   respect pentru cultura și tradițiile celorlalte 

țări   partenere. 

 Reuniunea din Germania ne-a oferit prilejul de 

a interacţiona cu colegii din alte ţări, de a discuta cu 

aceştia despre problemele pe care şi elevii lor le 

întâmpină în învăţarea matematicii şi de a căuta,  

împreună cu aceştia, soluţii pentru a veni în ajutorul 

elevilor. Am participat la prezentări, făcute atât de 

profesori, cât şi de elevi, ale unor jocuri şi activităţi 

matematice care pot constitui exemple de bune  

practici, am comparat rezultatele obţinute după    

aplicarea în fiecare şcoală a unor chestionare care 

scot în evidenţă nivelul la care se învaţă matematica în fiecare şcoală din proiect şi am          

participat la jocuri interactive. 
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 PROIECT  MULTILATERAL COMENIUS 

     2011-2013                                       

MATHS AS  PLAY 

 www.mathsasplay.eu 

 

 

 

 

 

Acest proiect a reuşit să adune, cu 

ajutorul matematicii,  la un loc atâtea ţări şi să 

le ţină în legatură timp de doi ani ; tineri din 

ţări europene atât de diferite au comunicat     

într-o limbă care nu era limba lor nativa 

(engleza) fără nici o dificultate ; s-au creat 

prietenii atât între elevi cât şi între profesori. 

 

 

 

Realizat  profesor Mihaela Ursachi - Coordonator proiect 

 

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană dinn cadrul Programului Sectorial Comenius, 

din Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (LLP).Acest material este responsabilitatea 

exclusivă a autorului iar Comisia Europeană şi ANPCDEFP nu sunt responsabile pentru     

informaţiile conţinute. 

http://www.mathsasplay.eu
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ASISTENȚĂ GERMANĂ GRATUITĂ SES 

 

 
Titlul proiectului: RO – ROELECTRO/71228867 

Nume și prenume Senior Expert: KLAUS ROHLFING 

Perioada de desfășurare: 10.03.2013 – 29.03.2013 

Beneficiarii finali şi/sau grupurile ţintă: 10 profesori și 100 de elevi din clasele a X-a și a XI-a 

domeniile electric, electronică și automatizări. 

 

Obiectivele propuse pentru derularea proiectului: 

 

1. înbunătățirea calității învățământului și activității desfășurate în atelierele din școala; 
2. familiarizarea profesorilor și elevilor cu cele mai recente tehnologii privind instalațiile       

electrice , a sistemelor de reglare automată  sau a sistemelor de acționare electrică a mașinilor 

electrice; 
3. creșterea nivelului de pregătire teoretică și practică ale profesorilor și maiștrilor instructori, 

reflectată în cresterea calității actului educațional; 
4. cresterea încrederii elevilor da a putea răspunde cerințelor impuse de dinamica evoluției 

tehnico - științifice pe plan european; 
5. alinierea pregătirii teoretice şi practice ale elevilor la standardele UE; 

creşterea prestigiului scolii. 

 

 

Realizat profesor inginer Ilie Cristian 
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Paradoxal, pe cât de renumitã în lume opera lui Feodor       

Mihailovici Dostoievski, pe atât de ignoratã este biografia               

scriitorului,   poate şi pentru cã era o fire închisã, care nu şi-a 

mãrturisit dragostea nici mãcãr femeilor pe care le-a iubit şi care a 

refuzat sã lase vreo scriere autobiograficã. În  mod deosebit, 

inteţionez sã deconspir     câteva realitãţi din creaţia scriitorului, care  

ilustreazã suferinţele    lumii obidite şi umile, el însuşi fiind umilit de 

neverosimila realitate, motiv pentru care întreaga opera este 

strãbãtutã de un protest înãbuşit împotriva realitãţii care a strivit     

milioane de suflete. 

Graţiat în faţa plutonului de execuţie şi deportat în Siberia, 

din considerente politice,  Dostoievski scrie lungit pe patul de 

scândurã, într-un moment de profundã deprimare romanul Crimã şi pedeapsã (1866), care îl va 

consacra ca scriitor modern, exercitând o influenţã puternicã asupra celor mai importante 

orientãri din literatura secolului al XX-lea. Cu Crimã şi pedeapsã (primul mare roman)  ia      

naştere o întrebare care îşi va gãsi rãspuns de-abia în Fraţii Karamazov (ultimul roman publicat). 

În acest sens, Freud afirma cã toate crimele descrise de Dostoievski în celelalte romane nu ar 

reprezenta decât nişte etape preliminare ale crimei originare : paricidul. Celelalte romane - 

Demonii, Adolescentul, Idiotul, Jucãtorul, Amintiri din casa morţilor, Umiliţi şi obidiţi, 

Însemnãri din subteranã etc. -  abordeazã şi ele probleme existenţiale, fãrã însã a intenţiona sã 

ofere şi  rezolvarea, chiar dacã personajele graviteazã în jurul ei. Experienţele cumplite ale 

tinereţii scriitorului - moartea mamei sale  şi a primei soţii de tuberculozã, decesul cauzat de 

epilepsie a fiului sãu, Alexei, prezumtiva ucidere a tatãlui -  reprezintã cheia de interpretare a 

naturii crimelor literare. 

Indubitabil, cel mai cunoscut personaj dostoievskian, citit în cele mai diferite limbi  este 

Raskonikov (Crimã şi pedeapsã). Cariera literarã neobişnuitã a studentului criminal a primit încã 

de la început un puternic impuls din partea realitãţii, care s-a grãbit parcã sã confirme, printr-o 

bizarã coincidenţã, adevãrul artistic. În presa vremii, Raskolnikov a fost deseori comparat cu 

Danilov, un student care va ucide şi va jefui la Moscova un  cãmãtar. Mai puţin cunoscut  e cã 

personajul nu doar anticipeazã, ci şi copiazã o crimã. Cu un an înainte de apariţie romanului, un 

vânzãtor omorâse şi jefuise o bãtrânã, precum şi  douã servitoare, filmul crimei - seara, cu 

toporul, fãrã împotrivirea victimelor - , semãnând frapant cu cel comis de Raskolnikov. Deci 

crima personajului se intercaleazã între douã crime reale, aproape similare. 

Pe Dmitri Karamazov (Fraţii Karamazov), scriitorul îl întâlnise aievea în Siberia şi 

reţinuse cazul intuind şansa succesului literar. Sublocotenentul Ilinski fusese acuzat de o crimã 

asemãnãtoare cu cea pusã pe seama lui Dmitri, iar ulterior i se dovedise nevinovãţia. Pe de altã 

parte, deşi sunt evidente o serie de aluzii biografice şi de asemãnãri ale personajelor cu persoane 

întâlnite de scriitor, nu putem totuşi conchide cã tatãl scriitorului este unicul model al bãtrânului 

Karamazov sau cã Aliona Ivanovna (Crimã şi pedeapsã)  evocã doar imaginea mamei 

prozatorului. 

Pentru romanele sale, în care vor acţiona mulţi copii, el se intereseazã de felul de a fi si 

de a se comporta al acestora; unei mame interesate de educarea copilului ei nu îi recomandã o 

orientare ştiinţificã, ci una etic-religioasã; pe studenţi îi îndeamnã sã se rupã de europeism şi sã 

caute sã ajungã cu gândul pânã la popor; în concluzie, faţã în faţã cu racilele sociale şi morale 

actuale, el preconizeazã izbãvirea prin pravoslavnica idee superioarã. 
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Romanele sale au fost gândite pe câte o parabolã biblicã: Crimã şi pedeapsã - pe 

Învierea lui Lazãr din Betania; Demonii – pe Vindecarea demonizatului din ţinutul 

Gherghesenilor; Fraţii Karamazov au un motto biblic: Amin, amin, grãiesc vouã: grãuntele de 

grâu, când cade în pãmânt, dacã nu va muri rãmâne stingher; dar dacã va muri, aduce multã 

roadã. (Ioan, 12,24)  

Probabil cea mai spinoasã problemã a poeticii sale o reprezintã raportul naratorului cu 

personajele. O parte a criticii susţine cã Dostoievski aparţine acelei categorii de scriitori care au 

reuşit sã se dezvãluie pe sine în creaţia lor: ...prin destinul eroilor îşi povesteşte propriul destin, 

prin îndoielile lor – propriile îndoieli, prin experienţa criminalã – tainicele crime ale propriului 

spirit (Nikolai Berdiaev), în timp ce altã perspectivã criticã, totalmente opusã, apreciazã cã la 

nici un alt romancier distanţa dintre vocea naratorului şi cea a eroilor sãi  n-ar fi mai mare ca la 

prozatorul rus. 

Replicã literarã şi filosoficã a crizei sociale şi 

spirituale a vremii sale, opera lui are caracter 

profetic, Dostoievski fiind numit pãrintele 

existenţialismului, iar problematica abordatã 

este marcatã de un pronunţat tragism şi 

psihologism: cultul suferinţei (Omul îşi meritã 

fericirea totdeauna prin suferinţã...Nu existã 

fericire în confort, fericirea se rãscumpãrã prin 

suferinţã), lupta cu sinele (Dacã vrei sã învingi 

lumea toatã, învinge-te pe tine însuţi), 

acceptarea aproapelui (Nu poţi iubi un om 

decât dacã îşi ascunde faţa...Teoretic. fireşte, 

poţi sã-ţi iubeşti aproapele, dar numai aşa, de la 

distanţã), perfecţiunea originarã (Frumosul este 

ceva cumplit, îngrozitor...pentru cã nu poţi sã-l cuprinzi, nu poţi sã ştii ce-i acolo în fond), 

mântuirea (Inima omului nu e decât un câmp de bãtãlie în care se luptã Dumnezeu cu diavolul), 

cunoaşterea de sine (Isprava cea mai formidabilã a unui om este de a şti sã se mulţumeascã cu 

rolul de personaj secundar). 

Filosofia lui Dostoievski are la bazã o simpatie sincerã faţã de oameni. O simpatie 

pentru demnitatea omului înjositã de viaţã, care are la bazã convingerea cã omul, chiar 

dezumanizat de mizerie şi suferinţe, pãstreazã o anumitã nobleţe, prin însãşi natura sa umanã. 

Ceea ce dã omului deplinã nobleţe este principiul binelui. 

Fenomenul Dostoievski a devenit o componentã esenţialã a literaturii universale,         

cititorii integrând în universul lor spiritual trãirile, concepţiile, nãzuinţele romancierului rus din 

secolulul al XIX-lea, astfel încât putem vorbim astãzi de conceptul de dostoievskianism.  

 

 

Bibliografie criticã: 

Marinov, Vladimir – Figuri ale crimei lui Dostoievski, Bucureşti, Editura Trei, 2004; 

Kovács, Albert – Poetica lui Dostoievski, Editura Leda, Bucureşti, 2007; 

Biblia sau Sfânta Scripturã, Editura Institului Biblic şi de Misiune Al Bisericii Ortodoxe 

Române, 2001  

     
 Profesor Rusu Dănuţ Ionel 
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 Pe parcursul carierei didactice, foarte mulţi profesori au fost           

confruntaţi cu elevi speciali, dotaţi cu spirit critic, indiferenţi faţă de reacţia 

celor din jur, care preferă să se complice în căutarea unei soluţii,  care pun 

foarte multe întrebări atunci când li  se prezintă un anumit material  şi  care par 

să sfideze şi colegi şi profesori  cu non -conformismul lor intelectual şi cu       

încrederea în sine. Acesta  este, probabil, portretul elevului creativ, cel mai 

greu de modelat , dar care aduce cele mai mari satisfacţii cadrelor didactice.  

 Creativitatea este definită în li teratura de specialitate ca ansamblu unitar 

al  factorilor subiectivi şi obiectivi  care duc la realizarea,  de către individ sau 

grup, a unui produs original  şi de valoare pentru societate sau ca                  

disponibil itate generală a personalităţii  aflate în interacţiune cu sine şi  cu     

lumea pentru producerea noului.  

În învăţământul preuniversitar,  prin obiectul  literatura română trebuie să 

se înţeleagă literatura ca artă şi nu istoria l iteraturii,  ca în învăţământul         

tradiţional. Astfel,  ora de literatură nu trebuie să urmărească predarea          

literaturii,  ci  receptarea  ei . Prin predare se înţelege, în general , emiterea de 

informaţii despre o anumită realitate, proces în care emiţătorul deţine un rol  

activ,  iar cel  care     ascultă, unul pasiv. Dacă acceptăm ideea că l iteratura este 

o artă,  ne întrebăm  dacă aceasta poate fi predată în vreun fel. Răspunsul este 

categoric nu, deoarece nu se poate vorbi despre predare în cazul unui tablou 

sau al  unei partituri    muzicale,  cum nu se poate vorbi despre predare în cazul 

unei poezii,  al  unei drame care presupun, la fel cu muzica sau pictura,            

universuri  imaginare, fictive,   menite să sensibilizeze cititorul, să - i  stimuleze 

imaginaţia. , ,Predarea” unei opere literare constă în transmiterea unor idei, a 

unor judecăţi de valoare ale emiţătorului (profesorului), cu ambiţia de a fi      

învăţate de elevi ca unice interpretări posibile. Or, prin l imbajul ei conotativ,  

literatura favorizează lecturi  multiple,  în funcţie de gradul receptivităţ ii l iterar

-artistice a cititori lor.  Prin urmare, metodele folosite de profesorul de             

literatură trebuie să urmărească procesul receptării     artistice a operelor şi să 

înlesnească contactul  direct cu opera literară.  

 Pentru ca ora de literatură să consti tuie un mijloc de stimulare a             

creativităţ ii elevilor,  demersul didactic trebuie să se ghideze după următoarele 

principii:  

-  Opera l iterară,  reprezentând o structură specifică, a cărei existenţă estetică se 

înfiripă în contactul  direct cu o subiectivitate receptoare, se impune ca, în 

acest act  de identificare şi  de interpretare a elementelor ei  structurale, să se 

îmbine, difenţiat,  în funcţie de particulari tăţ ile individuale şi de vârstă ale     

elevilor şi de individualitatea operei,  diverse perspective de lectură.  

-  Trasfigurând realitatea, printr -un demers sui generis ,  impregnat de o intensă 

participare emoţională,  fenomenul literar se impune  a fi  înţeles ca expresie a 

creativităţ ii omului şi raportat permanent la artele conexe(muzica,  teatrul,           

cinematografia etc.).  
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-  Folosind un limbaj specific, opera literară solicită implicarea permanentă a    

receptivităţii elevilor în comentarea ei,  cu deschidere specială spre analiza     

stilului limbajului  ei .  

-  Opera literară, fi ind o , ,tipicitate carcteristică polisemă” (Galvano della 

Volpte), spre deosebire de şt iinţă în general,  care este o , ,tipicitate                

caracterist ică univocă” trebuie receptată direct de către elevi, fiecare operă 

pretându-se la o lectură particulară, în funcţie de trăsături le sale intrinsece.  

-  Textele literar -artistice şi comentarea lor în şcoală impun înţelegerea faptului  

că ele devin mijloace pentru formarea eleilor ca citi tori avizaţi, cu alte cuvinte,  

pentru cult ivarea receptivităţ ii lor li terare,  ceea ce înseamnă şi  abandonarea 

practicii de a pune accentul pe excesul de informaţii  istorico - literare,              

bibliografice, istorice, sociale etc.  

 Se impune ca elevii  să fie permanent puşi în 

contactul direct  cu operele, să fie st imulată, pe 

această cale,  sensibilitatea lor,  ceea ce presupune 

abandonarea obiceiurilor de a transmite observaţiile 

cri tice ale altora despre operele în cauză.  

 Cerinţele menţionate nu pot fi  respectate fără 

ca profesorul de literatură să fie el însuşi un cititor 

avizat capabil  de reacţii  şi  interpretări personale ale 

fenomenului l iterar şi în măsură să accesibilizeze 

pătrunderea elevilor în mecanismele intrinsece ale 

textelor literare supuse procesului  receptării.  

 Între lectură şi  scriere există o relaţie de       

continuitate şi determinare reciprocă deoarece, pe 

de o parte,  modul în care este abordată lectura în 

şcoală influenţează modul în care elevii  scriu despre ceea ce citesc sau modul 

în care scriu în general , iar, pe de altă parte, activităţile de scriere dezvoltă 

competenţele de lectură, îi  ajută pe elevi să înţeleagă mai bine modul în care 

sunt structurate textele şi cum se pot evidenţia ideile acestuia. Lectura şi       

scrierea creativă oferă profesorilor şi  elevilor un teren ferti l  de expoatare şi  

valorificare a acestor capacităţi,  câtă vreme lectura nu înseamnă doar a înţelege 

mai bine ideile celuilalt,  ci şi un proces care poate conduce la o înţelegere mai 

profundă şi mai nuanţată a propriilor idei şi sentimente,  a identităţii  pe care   

ne-o construim continuu prin raportare la ceilalţi.  

 Lectura creativă presupune ideea de a ne apropia de texte, part icipând cu 

mintea,  cu sufletul sau cu imaginaţia,  cu propriile experienţe de viaţă sau de    

lectură la construirea sensurilor unui text. Lectura creativă înseamnă să         

descoperim diferite perspective despre lume şi  viaţă, să ne descoperim citind, 

să avem o relaţie intimă cu textul , căruia îi  putem da astfel viaţă şi sensuri noi.  

 Ora de literatură trebuie să constituie o situaţie în care,  pentru elevi,       

creativitatea şi imaginaţia devin la fel de importante ca plăcerea şi bucuria de a 

scrie.  

Profesor Mirela Mihoc  
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O  n o a p t e  d e  b a s m  
Mergând pe drumul îngust, când întunericul îşi lasă copertina,atunci...”zăreşte  

ochiul minunile din basme...” 

Printre  umbrele căzute ale caselor, se văd ultimile fărâme din razele soarelui. 

Luna îşi face apariţia pe cer ca o regină.Î n amurg ochiul zăreşte pe cursul râului o     

umbră ca un balaur din basmele fantastice. O altă umbră, înecată în apa râului, te face 

să tresari, dându-ţi fiori. Un copac stingher pare ca te îmbrăţişează cu ale sale braţe   

lungi şi scorburoase. Luna pare a fi un candelabru imens, de care atârnă stelele. 

În liniştea nopţii se pot auzi şoaptele frunzelor către lună. 

În lumina unei raze din imensul candelabru pare că paşesc pe apă zânele nopţii. 

Lângă sat, pe iazul liniştit, zânele îşi fac de cap, dansând şi plutind peste apa în 

care se reflectă steluţele cerului. În mijlocul crăiesele nopţii fac o vrajă care cufundă tot 

satul într-un basm. 

Când primele semne ale ivirii zorilor se fac simţite, luna şi miile de stele dispar 

printre norii cenuşii ai dimineţii, lăsând cale liberă soarelui care aduce satul înapoi în 

realitate. 

Elev: Lohan Bianca - Adreea / Clasa:a IX-a A 

S P E C T A C O L U L  N O C T U R N  
E o noapte înstelată, caldă şi liniştită...Cărarea de argint, pe care luna o aşterne 

peste apa mării,pare presărată, în unele locuri, cu sclipirile mai puternice ale steluţelor. 

Într-un ceas mai înaintat al nopţii, umbra unui copac, reflectată în apa dusă de adierea 

liniştită a vântului, pare a fi un dansator stingher în mijlocul nopţii. 

Frunzele cântă un vals lent, stând pe o scenă închpuită de razele steluţelor ce 

răsar  dintre norii furibunzi. 

Întreaga mare pare acum o imensă sală de spectacole oferite de natură pentru 

singurele vietăţi ale nopţii, hipnotizate de muzica lentă a frunzelor. 

Pe cer, luna pare a se afunda în spectacolul mirific de pe marea cristalină. Acum 

în mijlocul acestui farmec, cerul imens cu mii de stele formează fundalul tabloului     

nocturn. 

În timp ce vraja cuprinde întreaga fire, ecoul lentului vals se opreşte  pentru o 

secundă, când pe un copac stingher de pe malul mării se aşază Pasărea Paradisului,     

cuprinsă şi ea de măreţia spectacolului nocturn. 

În mreaja care învaluie toţi martorii acestui spectacol într-o atmosferă feerică, 

începe dansul Pasărea Paradisului, ca o adevărată regină a balului. 

Când noaptea e pe sfârşite, vraja se rupe, iar spectacolul dispare ca şi cum nu ar 

fi existat niciodată. 

 

Elev: Zahariea Violeta / Clasa a IX-a  A 
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Ioan Slavici s-a născut în satul Şiria,lângă Arad,fiind 

fiul unui cojocar numit Sava  Slavici şi a fiicei preotului din 

Măderat,numita Elena Borlea.Era poreclit Ioan Sârbu.Satul 

Şiria era unul foarte lung,într-o regiune deluroasă dominată de 

ruina unei cetăţi.Şcoala primară şi-a făcut-o în satul             

natal,liceul la Arad,apoi la Timişoara.  

 În noiembrie 1869 îl cunoaşte pe Eminescu la Viena;după doi ani aceasta îl va 

înscrie pe Slavici la Universitate în anul al II -lea,urmând crusul de drept roman al lui 

Ihering,de economie politică al lui Lorenz Sein,de economie al  lui Schaffle şi       

îndemnat de Eminescu,cursul de anatomie al lui Hirtl şi de fiziologie al lui Brucke.La 

sfarşitul anului şcolar,dădu examen după ce fisese câtva vreme cu regimentul într -o 

tabără,apoi  în septembrie 1879 dădu şi examen de ofiţer.  

 El avea o prietenă nemţoiacă sau unguroaică pe nume Louisa.În 24 iulie 1872 a 

fost respins la examen şi se întoarce în Şiria unde găseste o mamă bolnavă şi -un tată 

bătrân.În octombrie a trebuit să repete examenul la Arad unde era şi prietena lui 

Louisa.Ea îl păraseşte pe Slavici tocmai atunci când mama ei moare,în vara anului 

1873.  

 În anul 1886 se căsătoreşte cu  o profesoară din Sibiu,pe nume Eleonora         

Tănăsescu originară din  Râmicu Vâlcea.  După 8 ani devine  directorul şcolii din 

Ioan Oteteleşeanu.  Cu Eleonora a avut 6 copii:Titu-Liviu, Lavinia,Marcel-

Ioan ,Fulvia,Elena şi Livia-Ioana. 

 El ne-a lăsat în dar o bogată operă literară:nuvele,schiţe,povestiri,teatru,studii 

de istorie şi critică literară,pagini de memorialistică,sociologie,pedagogie atitudini şi 

opinii,exprimate într-o vastă corespondenţă.”Popa Tanda”,”Moara cu                     

noroc”,”Scormon”,”La crucea din sat”,”Vecinii” ,”Gura satului”,”Pădureanca”,          

” Vatra părăsită”,”Spaima zmeilor”,”Mara”,publicaţiile din revistele „Gura 

satului”,”Telegraful român”,”Albina”,”Lumina”,”Convorbiri literare” sunt doar      

câteva dintre reperele operei sale bogate.  

 În 1882 se îmbolnăveşte grav şi un an mai târziu merge la Viena,apoi  în Italia 

în căutarea sănătăţii.În 1884 a fost primul director al ziarului „Tribuna”,la Sibiu ,în 

care vor apărea multe articole care vor răspândi până în adâncul maselor româneşti 

conştiinţa unităţii spirituale a românilor,ca temelie a unităţii politice.  

 În timpul răscoalei din 1907 publică in „Neamul românesc” mai multe articole 

critice la adresa orânduirii sociale.Din 1914 este redactor la ziarul :”Ziua”unde îşi 

prezintă atitudinea sa împotriva războiului,drept urmare,în 1916 este arestat, dar ţinut 

numai sub stare de arest la hotelul Luvru.  

 În data de 17 august 1925 marele prozator Ioan Slavici,se stinge din viaţă la 

Panciu,fiind condus pe ultimul sau drum de Liviu Rebreanu,Gala Galaction,Mihail 

Sorbul şi alţii,care au ştiut să aprecieze marea sa valoare literară şi umană.  

 „E înainte de toate un autor pe deplin sănatos în concepţie;problemele            

psihologice pe care le pune sunt desemnate cu toată fineţea unui cunoscător al naturii 

omeneşti;fiecare din chipurile care trăiesc în novelele sale e nu numai copiat de pe 

uliţele împodobite cu arbori ale satului,nu seamăna în exterior cu ţăranul român,în 

port şi vorbă,ci cu fondul sufletesc al poporului,gândesc şi simt ca el. (Mihai         

Eminescu) 

          Elev : Oprea Oana /Clasa a IX-a A. 
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 William Shakespeare  (n.  23 aprilie 1564 -  d. 23 

aprilie 1616)  este considerat cel  mai mare scriitor 

englez.  A scris  38 de piese de teatru, 154 de sonete,  2 

lungi poeme narative,  precum și  alte multe poezii.  

Piesele lui  de teatru au fost  traduse în aproape fiecare 

limbă vorbită și  sunt jucate mai des decât cele ale oricărui al t dramaturg. Despre 

Shakespeare au fost scrise zeci de mii de cărţi şi au fost realizate peste 420 de 

adaptări cinematografice, începând cu Îmblânzirea Scorpiei  în 1929.  

 William Shakespeare s -a născut și a crescut în Stratford -upon-Avon. La 

vârsta de 18 ani s -a căsătorit cu Anne Hathaway şi au avut 3 copii: Susanna, și  

gemenii  Hamnet și Judith. Între anii  1585 și  1592, el a început o carieră de    

succes în Londra ca actor, scriitor și co -proprietar al  unei companii  de teatru 

numită “The Lord Chamberlain's Men”, mai târziu cunoscută  sub denumirea 

“King’s Men”. În jurul anului 1613, unde a murit  3 ani mai târziu.  

 A scris despre viaţă şi moarte, iubire şi  ură, dreptate şi nedreptate,   real şi  

ireal , lumină şi  întuneric;  despre identitate, conflicte,  ambiţie, violenţă,          

răzbunare. Renumitele lui Sonete vorbesc despre pierderea şi  regăsirea, uneori,  

a iubirii ,  despre tristeţe, singurătate, frumuseţe, trecerea timpului şi             

imortalitatea artei .  

 Piesele lui  de teatru rămân cât se poate de populare şi astăzi și sunt         

permanent studiate,  jucate și reinterpretate în diverse contexte culturale și  

politice în întreaga lume. Dintre comedii amintim de Furtuna, Doi gentlemeni 

din Verona, Comedia erorilor,  Zadarnicele chinuri ale dragostei,  Mult  zgomot 

pentru nimic, Cum vă place şi  Îmblânzirea   

scorpiei .  

Tragedii  sunt Romeo și  Julieta,  Troilus și  

Cresida,  Coriolan, Titus Andronicus, Timon 

din Atena, Iulius Caesar,  Macbeth, Hamlet,  

Regele Lear, Othello, Antoniu și Cleopatra 

iar printre piesele istorice se numără Richard 

al II- lea , Henric al  IV - lea, Henric al V - lea,  

Richard al III - lea şi  Henric al  VIII - lea.  

  Shakespeare e cel  care a inspirat   

mari autori  ai l iteraturii  universale,  printre 

care John Keats, George Bernard Shaw, 

Thomas Carlyle,  Aldous Huxley, John          

Steinbeck, Ray Bradbury şi  foarte mulţi alţii .   

 Shakespeare e cel  care are influenţe reale până şi în cultura pop. Limbajul 

său unic, expresiile celebre sunt cele care au influenţat  membrii grupului britan-

ic Horrible Histories   care ţine de mai mulţi ani  un show televizat de BBC, să   

compună un cântece are pe youtube peste două sute de mii  de accesări .             

(http://www.youtube.com/watch?v=65Cy4 -rfd24).  Multe din expresiile comune,  

aşadar, devenite clişee, sunt creaţi ile lui  Shakespeare! O mică parte din ele sunt 

incluse în următoarele versuri ale cântecului:  

http://ro.wikipedia.org/wiki/23_aprilie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1564
http://ro.wikipedia.org/wiki/23_aprilie
http://ro.wikipedia.org/wiki/23_aprilie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1616
http://ro.wikipedia.org/wiki/Anne_Hathaway
http://ro.wikipedia.org/wiki/1585
http://ro.wikipedia.org/wiki/1592
http://ro.wikipedia.org/wiki/Londra
http://ro.wikipedia.org/wiki/1613
http://ro.wikipedia.org/wiki/Zadarnicele_chinuri_ale_dragostei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mult_zgomot_pentru_nimic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mult_zgomot_pentru_nimic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Romeo_%C8%99i_Julieta
http://ro.wikipedia.org/wiki/Troilus_%C8%99i_Cresida
http://ro.wikipedia.org/wiki/Troilus_%C8%99i_Cresida
http://ro.wikipedia.org/wiki/Coriolan_(pies%C4%83)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Titus_Andronicus
http://ro.wikipedia.org/wiki/Timon_din_Atena
http://ro.wikipedia.org/wiki/Timon_din_Atena
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iulius_Caesar_(pies%C4%83)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Macbeth
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hamlet
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regele_Lear
http://ro.wikipedia.org/wiki/Antoniu_%C8%99i_Cleopatra
http://ro.wikipedia.org/wiki/Henric_al_IV-lea_(pies%C4%83)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Richard_al_III-lea_(pies%C4%83)
http://www.youtube.com/watch?v=65Cy4-rfd24
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My name is Shakespeare, William 

I owned a feather quill, I am 

The writer most familiar to you 

 

May way with words amazes me 

Came up with so many phrases me 

That still the number dazes me too 

 

Oh, "You've got the be cruel to be 

kind" 

"If truth were known", "Love is blind" 

Yet each of these quotes you will find 

It's what I do 

 

"Seen  better days" (That's one of his) 

Ah, "Salad days" (He is the biz) 

"All the world's a stage" 

They call me Billy Whizz 

 

May seem kind of scary 

I'm a walking dictionary 

Sturdy with the wordy Shakespeare 

 

"Quality of mercy is not strained" 

"Such stuff as dreams are made" 

"Off with his head" 

My phrases you'll know 

 

"This is the short and long of it" 

"Brevity is the soul of wit" 

"As good luck would have have it" 

You can quote 

 

Oh you suffered "Green-eyed jealousy" 

Please do not "Stand on ceremony" 

I wrote "The Queen's English" 

Queen's English I wrote 

"It's Greek to me" (That's a            

Shakespeare line) 

"Meal and drink to me" (He was the 

first to combine) 

"Infinite variety" 

Yeah, that was one of mine 

 

Don't call me flakey 

I'm William Shakey 

Not lazy with the phrasey 

Shakespeare 

 

I was the greatest, I was ace 

To find a better writer, that's "A wild 

goose chase" 

I was truly brilliant which is why I sing 

"You can't have too much of a good 

thing" 

 

"If music be the food of love, play on" 

 

"Et tu, Brutus" (Did you ever know?) 

"Forever and a day" (From a        

Shakespeare show) 

"Good riddance", "Fair play" 

"Pure as the driven snow" 

 

"High time", "Lie low" 

"Wherefore art thou Romeo" 

The nation's favourite bard 

Shakespeare 

 

Dooby, dooby, dooby 

"To be or not to be" 

Schooby, dooby, dooby 

Shakespeare 

De ce Shakespeare? 

 pentru modul în care a descris toată gama de emoţiile umane; 

 pentru poveştile extraorinare; pentru toate personajele atât de convingătoare şi unice; 

 pentru limbajul ce trădează înţelepciune şi mult umor; 

 pentru că e real şi actual şi pentru ce ne inspiră şi e, despre noi! 
Profesor Elena Oprea  

William Shakespeare Song  
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O l imbă stră ină, o 

poartă desch isă spre o 

cu ltură nouă  

 
 

 În zilele noastre, multe persoane cred că este bine să cunoşti limbi străine,” cel puţin 

două”, iar  una cu siguranţă trebuie să fie limba engleză. O parte dintre aceste persoane îşi 

motivează opinia din punct de vedere  profesional, alţii doar personal. Cu toate acestea, marea 

majoritate sunt de părere că este greu să le cunoşti şi să le vorbeşti fluent fără a le studia 

continuu şi atent. Şi totusi, există modalităţi prin care acest studiu, care pare anevoios, să devină 

plăcut.   

 În primul rând, studentul trebuie să înţeleagă că studiul limbii engleze, de exemplu,  nu 

reprezintă doar cunoaşterea timpurilor, a verbelor neregulate, a gradelor de comparaţie ale 

adjectivelor şi adverbelor,  sau a numeralelor, ci necesită şi cunostinţe geografice, istorice, 

literare şi culturale. Dacă informaţiile despre istoria Marii Britanii, despre poziţionarea sa 

geografică şi despre personalităţile literare pot fi citite pe internet sau studiate în şcoală, 

aspectele culturale trebuie cunoscute şi trăite.    

 Aceste aspecte culturale, adică sărbători, festivaluri, obiceiuri sau tradiţii,  sunt 

mediatizate deseori atât în şcoli cât şi în presa scrisă şi televiziune. Astfel, oameni de toate 

vârstele au auzit de Halloween, St. Valentine’s Day, Black Friday 

sau Thanksgiving Day.  

 Halloween este sărbătoarea care, pe data de 30 octombrie, în 

fiecare an, marchează trecerea de la căldura verii la frigul iernii, de 

la zile plăcute la nopţi lungi şi  geroase, de la belşug la 

neproductivitate. În ţările vorbitoare de limba engleză, oamenii de 

toate vârstele sărbătoresc Halloween,  fiecare în felul său. Copiii se 

imbracă cât mai nostim şi colindă oraşul pentru a aduna dulciuri 

sau a juca feste vecinilor, rudelor şi prietenilor. Cei tineri sau 

maturi participă la petreceri tematice, iar cei vârstici  decorează 

casa cu dovlecei şi pregătesc dulciuri cu această îndragită legumă. 

  Pe data de 30 Octombrie a.c. profesorii de limba engleză au 

organizat mai multe activităţi pentru a sărbători Halloween la Colegiul Tehnic “Petru Poni” 

Roman. Elevii s-au îmbrăcat în costume proprii haioase, pe scena defilând vampire, prinţese sau 

vrăjitoare, după care s-au întrecut  în curăţarea şi decorarea dovleceilor şi pregătirea prăjiturilor 

cu aceeaşi temă. La finalul sărbătorii s-au impărţit dulciuri şi s-au făcut fotografii de grup la care 

au participat si doamnele director Stoia Mioara şi Păiuş Dana, precum şi  profesorii Rusu Dănuţ 

si Mirela Mihoc, care au facut parte din juriu.   

 Acesta este  doar un exemplu de activitate extraşcolară de la Colegiul Tehnic “Petru 

Poni”. În fiecare an se desfăşoară  astfel de activităţi a căror scop principal este de a-i face pe 

elevi să înţeleagă faptul că a cunoaşte o limbă străină înseamnă, pe lângă studiu, a-i accepta şi 

practica obiceiurile şi traditiile în vederea cunoaşterii culturii sale. Cunoscând cultura naţiunii 

care comunică în acea limbă străină, elevii îşi pot însuşi mai mult decât o limbă şi devin ei  

înşişi  o parte activă din ea prin comunicare.  

Profesor  Antonela Dumea 
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 M ax  G al l o  s - a  n ă s cu t  î n  19 30  l a  N i s a .  

S c r i i t o r ,  i s t o r i c  ş i  po l i t i c i an ,  m em br u  a l  

A cad emi e i  F r an ceze ,  e s t e  au t o r u l  a  p e s t e  1 00  d e  

că r ţ i ,  ro m an e  ş i  s t ud i i  i s to r i c e .  

A p ăru t  l a  ed i tu r a  A l l f a ,  î n  20 09 ,  r om anu l  Lu d o v i c  

a l  X IV - l e a  a l  l u i  M ax  G al lo  es t e  com pu s  d i n  do u ă  

v o l um e:  p r imu l  v o l um ,  in t i t u l a t  R ege l e  S oa r e ,  n e  

p o a r t ă  p e  ax a  t emp o r a l ă  p ân ă  l a  d a t a  d e  14  m ai  

1 6 83  cân d ,  Lu d ov i c  Di eud on n é  ( ce l  d ă r u i t  de  

D u mn ez eu ) ,  î n  v â r s t ă  de  5  an i ,  e s t e  p ro c l am at  r ege  

a l  F r an ţ e i  ş i  d ev in e  Lu d o v i c  a l  X IV - l e a .  A ces t  

r ege - co p i l ,  cu  o  f i r e  i n f l ex i b i l ă ,  cu  p r in c i p i i  

s t a to r n i ce  ş t i e  c ă  t r eb u i e  să  f i e  u n  r ege  p u t e rn i c ,  

c ă  r ep rez in t ă  î n t ru p a r ea   p u t e r i i  d a r ,  î n  a ce l a ş i  

t imp  ş t i e  s ă  ş i  a scu l t e  :  , , S -a  n ă s cu t  r ege  ca  să  f i e  r ege”  ( p .1 65 ) .  Max  

G a l l o  n e  a j u t ă  s ă  pă t ru nd em  în  in t imi t a t ea  l u i  Lu d ov i c  c e l  M ar e ,  mo n a rh  ce  

d ă  d ov ad ă  d e  un  m ar e  cu ra j  f i z i c  ş i  i n t e l e c t ua l .  Bă rba t u l  Lu d o v i c  es t e  

p a s i on a t  d e  a r t e l e  f r um o as e  ş i  p as i ona t  d e  b a l e t ,   t e a t ru ,  d ans .  M ax  G a l lo  

n e  dez v ă lu i e  l a tu r a  um an ă  a  l u i  Lu d ov i c  a l  X IV - l e a ,  t r ă i r i l e ,  s en t im en t e l e  

ş i  su f e r in ţ e l e  a ces tu i a .  P r im ul  vo lum  e s t e  a t r i bu i t  p e r io ad e i  Mar e l u i  R ege ,  

p e r i o ad ă  d e  î n f lo r i r e  a  F r an ţ e i ,  c ând  i au  n aş t e r e  A cad emi a  de  Ş t i i n ţ e  

( 1 66 6 ) ,  A cad emi a  d e  A r h i t e c t u r ă  (1 6 71 ) ,  Acad emi a  d e  M uz i că  ( 16 72 ) ,  

C om ed i a  F r an cez ă  ( 16 80 ) ,  V e rs a i l l e s - u l  ( 16 82  –  Lu d ov i c  a l  X IV - l e a  s e  

i n s t a l eaz ă  l a  V e rs a i l l e s ) .  

 În  c e l  d e -a l  d o i l e a  v o l um ,  Ia r n a  M ar e lu i  R ege ,  î n t â ln im un  Lu d o v i c  a l  

X IV - l e a  a ju ns  l a  ap o geu l  pu t e r i i  s a l e ,  u n  S o ar e  a f l a t  î n  d ec l in ,  u n  r ege      

p io s ,  c a re  î n l o cu i e ş t e  b a l u r i l e  cu  r u găc iu n i l e ,  c a re  s e  gând eş t e  l a            

M ân t u i r ea  l u i ,  f ă r ă  a  u i t a  s ă  f i e  un  M ar e  R ege .  A ces t  p e r so n a j  f a sc in an t  

l up tă  p ân ă  în  u l t ime l e  c l i pe  a l e  v i e ţ i i .  

M ax  G al lo  l - a  d esac r a l i z a t  com pl e t  p e  Lu d o v i c  a l  X IV - l e a ,  a  r eu ş i t  s ă  

c r e io n ez e  po r t r e t u l  u man  a l  a ce s tu i  pe r s on a j ,  p r ez en t ând u - l  c i t i t o r u lu i  c a  

f i i nd  u n  p e rs on a j  t an g i b i l ,  cu  t r ă i r i  i n t ens e ,  cu  s u f e r in ţ e ,  cu  du r e r i .  

Lu d o v i c  a l  X IV - l e a  e s t e  i nv i t a ţ i e  l a  l e c t u r ă ,  o  po ves t e  c ap t i v an t ă ,  o        

b io g r a f i e  s c r i s ă  î n  r i tm  a l e r t ,  o  f r escă  m ag i s t r a l ă ,  o  i n cu rs i un e  în  v i a ţ a  

p o l i t i c ă ,  s en t i m en ta l ă ,  i n t i m ă  a  c e lu i  c a r e  a  f os t  R ege l e  S o ar e .   

 , ,R ege l e  S oa r e .  Lu d o v i c  a l  X IV - l e a .  Lu d o v i c  c e l  M ar e .  E s t e  î n  f r un t ea  

t u t u r o r  s up uş i lo r  de  l a  cu r t e  c a re  r o i e s c  î n  j u ru l  l u i ,  î i  f a c  r ev e r en ţe ,  î l  

m ăgu l e s c .  D o am n ele  f a c  t o t  po s ib i lu l  s ă  î i  i n t r e  î n  g r a ţ i i .  P i c io a r e l e  s a l e ,  

p us e  în  ev id en ţ a  de  d r e su r i  f i n e  d e  mă t as e ,  s un t  c e l e  m ai  f ru mo ase  d i n  t o t  

r ega t u l ,  s e  şo p t e ş t e  p e  l a  co l ţu r i .  S e  u r ca  p e  s cen ă  ş i  e s t e  ad or a t  c a  u n  z eu .  

D an seaz ă  Ba l e tu l  r ega l  a l  no p ţ i i .  E l  e s t e  s o a re l e ,  m aes t ru l  o r d i n i i  î n t r eg i i  

l umi .  De  f ap t  c a r e  e s t e  v i a ţ a  r e a l ă  a  u n u i  b ă rb a t  d ev en i t  r ege  d i n  f r aged ă  

p r un c i e?  A m cău t a t  s ă  s c r iu  o  re l a t a re  a t en t a  a  v i e ţ i i  R ege l u i  So a r e” .  

( M ax  G al l o  d es p r e  Lu d o v i c  a l  X IV - l e a )  

P ro f e so r  M ar iu s  Mich iu  
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   Peste 200 de elevi au participat sâmbătă, 27 aprilie 2013, la pelerinajul absolvenţilor de 

liceu, la sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica. Pelerinajul, aflat la prima ediţie, a fost           

organizat de Episcopia Romano-Catolică de Iaşi prin Oficiul pentru Pastoraţia Şcolară şi Predarea       

Religiei în Şcoli. Având motoul: "Cu Maria la începutul maturităţii noastre", obiectivul urmărit a 

fost de    a-i încuraja şi întări în credinţă pe tinerii aflaţi în faţa unei etape importante din viaţa lor. 

         Organizat în premieră în Dieceza de Iaşi, pelerinajul 

absolvenţilor de liceu a fost un succes. Tinerii, veniţi din 

toate zonele diecezei (Suceava, Iaşi, Huşi, Roman, Bacău, 

Oneşti, Hălăuceşti, Adjudeni, Luizi-Călugăra, Buruieneşti 

etc.), au fost conştienţi că sunt într-un pelerinaj, nu într-o 

excursie. În mijloacele de transport spre Cacica tinerii au 

cântat şi s-au rugat sfântul Rozariu iar când au ajuns la 

sanctuar nu au ezitat să se apropie de sacramentul Împăcării 

cu Dumnezeu şi au participat la toate momentele de        

rugăciune propuse de organizatori. 

         De la intersecţia cu drumul spre Rădăuţi, elevii 

însoţiţi de profesorii şi păstorii lor sufleteşti, au pornit în procesiune spre sanctuar. Au cântat şi     

s-au rugat sfântul Rozariu într-o atmosferă de mare încărcătură spirituală. În sanctuar, tinerii au 

fost întâmpinaţi de  Pr. Cristian Pal, OFMConv. care i-a invitat să transforme orele ce urmau să le 

petreacă în sactuar în ceasuri de întâlnire personală cu Dumnezeu. Mai mulţi preoţi au stat la     

dispoziţia tinerilor la scaunele de spovadă. A fost înălţător pentru suflet să vezi tineri aşteptând în 

rând să se împace cu Dumnezeu. 

         Sfânta Liturghie ce a urmat, a fost prezidată de pr. Iosif Bisoc, OFMConv., inspector şcolar 

al Diecezei de Iaşi, care i-a salutat cu mare căldură pe cei prezenţi. Prin cuvintele emoţionante şi 

pline de voioşie de la predică, părintele le-a transmis tinerilor mai multă încredere în puterea 

rugăciunii şi a lui Dumnezeu: "Dacă veţi cere ceva în numele meu o voi face" (In 14,14). Pr. Iosif 

Enăşoae a dat citire mesajului PS Petru Gherghel: „…Mă îndrept spre voi, spre toate gândurile şi 

intenţiile voastre, pe care le puneţi azi pe altarul sanctuarului din Cacica şi vă asigur că vă 

însoţesc pe fiecare, rămânând în comuniune spirituală cu voi toţi, dragi tineri şi tinere, absolvenţi 

de liceu, şi vă împărtăşesc sentimentele mele de preţuire şi bucurie pentru bucuria voastră şi a 

celor dragi. Mă alătur, împreună cu Preasfinţitul Aurel, părintelui prof. Iosif Bisoc şi tuturor 

părinţilor spirituali, ce vă asistă în drumul vostru de formare, precum şi profesorilor voştri, şi vă 

felicit din inimă dorindu-vă să aveţi mereu noi împliniri şi noi succese în munca şi pregătirea 

pentru viaţă. Vă doresc din inimă binecuvântare cerească de la Domnul istoriei, iar de la Maica 

Domnului curajul unei iubiri generoase şi a unui "Da" fericit 

în trăirea credinţei voastre. …” 

         La finalul activităţii pr. Iosif Bisoc, OFMConv. le-a 

mulţumit atât PS Petru Gherghel şi PS Aurel Percă pentru 

ajutorul constant acordat învăţământului religios din dieceza 

noastră de Iaşi cât şi tuturor celor celor implicaţi în buna 

desfăşurare a pelerinajului (preoţi, profesori, elevi,           

organizatori). După salutul final al organizatorilor, după 

nelipsita şedinţă foto, după ce câteva grupuri au ales să 

coboare şi să  viziteze Salina Cacica, tinerii au pornit spre 

casă. 

                                               

Profesor Pîslaru Mihaela  
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 Lu m ea  ad o l es cen ţ i l o r ,  a  

v i i t o r i l o r  c an d id a ţ i  l a  m at u r i t a t e  

e s t e  o  l u m e în  c a r e  t im pu l  e s t e  

ex t r em d e  p r e t io s .  E s t e  o  l u m e î n  

c a r e  , , a s t ep t a r e  s i  r ăb d ar e”  su n t  

n o ţ iu n i  u i t a t e ,  p r ă f u i t e  s au         

n ecun os cu t e .  Es t e  o  l um e  în  c a re  

p r o f eso r u l  pă t ru nd e  do a r  dacă  

ş t i e  o  anu mi t ă  p a r o l ă ,  m er eu  

m od i f i ca t ă  d e  f i e ca r e  gen e r a ţ i e .  

In d i f e r en t  d e  num el e  ş i  con t in u ţ u l  d i s c ip l in e i  p e  ca r e  o  p red a i ,  e a  

r ăm ân e  o  f o r t a r ea ţ ă  n eas ed i a t ă  d acă  nu  reus e ş t i  s ă  d ev i i  mul t  m a i  

i n t e r es an t  p r in  c eea  ce  s pu i ,  c e  f a c i ,  c â t  d a ru i e ş t i  s au  cu m d emo ns t r ez i ,  

d ecâ t  t o a t e  no u t ă ţ i l e  a f l a t e  p e  N e t ,  p e  r e ţ e l e l e  d e  so c i a l i z a re ,  d e  l a  r ad io  

s au  d e  l a  T V .  

In t r - o  l um e  a t â t  d e  i n f o rm at i z a t ă ,  c a r e  o f e r ă  so l u ţ i i  r ap id e  s i  

e f i c i en t e  l a  o r i c e  p r ob lem ă,  e l ev u l  aş t eap t ă  o  s o l u ţ i e  mi r aco l   p en t ru   o  

î nv ă ţ a r e  e r go nn omică :  u n  m in i m d e  e fo r t  î n t r - u n  t im p  câ t  m ai  s cu r t  s i  un  

m ax im  rand am ent .  A r e  p r o fe so r u l  o  a s t f e l  d e  s o lu ţ i e?  S i gu r .  Ia t - o :   

S e  l as ă  a s ed i a t ă  f o r t ă r ea ţ a  m ai  su s  amin t i t ă  d in  to a t e  p ă r ţ i l e :  

a s cu l t a r e ,  v o r b i r e ,  do cum en ta r e ,  r e f o r m ul a re ,  d i s cu ţ i e ,  co nv e r sa ţ i e  ş i  s e  

s t im ul eaz ă  cu cer i re a  e i ,  a ccep t ând   b in e i n ţ e l e s  s t ân găc i i l e  ş i  n eap ăr a t  

î n cu r a j ând  , , e ro i i  b ă t ă l i e i ” .  C h i a r  ş i  p en t r u  2  s au  3  “e ro i ”  m er i t ă  

i nv es t i ţ i a  o r gan iză r i i  a s ed iu lu i .  Im b ă t a ţ i  d e  su cces u l  ş i  eu fo r i a  p r i me i  

b ă t ă l i i  c âş t i ga t e ,  e l ev i i  s e  v o r  î nd r ep t a  p l in i  de  s p e r an ţă  sp r e  a l t e  ş i  a l t e  

c e t ă ţ i ,  c e  s e  v o r  l ă sa  a s ed i a t e…  

N u măr u l  f o r t ă r e ţ e lo r  cu ce r i t e  de  e i  dep in d e  în  cea  m ai  m a r e  m ăs ur ă  

d e  n o i ,  c e i  d e  l a  c a t ed r ă…  

C on du că t o r i i  c e t ă ţ i i ,   no i  d a s că l i i ,   nu  am în v ă ţ a t   p e  b ăn c i l e  

n i c iu n e i  f a cu l t ă ţ i  a r t a  d e s f ă şu r ă r i i  , , o s t i l i t ă ţ i l o r ” ,  î n s ă  p r ov ocă r i l e  

l ans a t e  z i l n i c  d e  no i l e  gen e r a ţ i i  n e  ob l i gă  s ă  i nv en t ăm n o i  , , ş i r e t l i cu r i ”  

p ed ago g ice ,  c ap ab i l e  s ă - i  a t r agă  u soo o r ,  p e  n e s imţ i t e .  Ş i  d acă  e i  s un t  

cu p r in ş i  d e  b u cu r i a  c âş t i gă r i i  b ă t ă l i i l o r ,  no u ă ,  p ro f es o r i l o r ,  n e  răm ân e  

i n f in i t  m a i  mu l t :  s a t i s f ac ţ i a  mi s iu n i i  î n d ep l in i t e .  

Şi  t o a t e  a ce s t ea  s e  p e t r ec  î n t r - o  l um e a  p r o f i t u l u i  r ap i d  ,  a  t im pu l u i  

ex t r em d e  p r e ţ io s  ş i  a  r ăb d ă r i i  u i t a t e… .  

 

 

 

 

 

 

Profesor  Elena Fodor 
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UN  ROMAŞCAN PENTRU UNIREA BASARABIEI CU 

ROMÂNIA: CONSTANTIN C. ARION... 

( 1855-1923) 
 

MOTTO:,,Istoria fără adevar îşi pierde toată însemnătatea , ea nu mai este istorie’’  

( George Bariţiu ) 

 

Oraşul Roman a dat istoriei naţionale oameni care au 

făcut cinste urbei romaşcane,printre care menionez pe  Roman I , 

Roman al II-lea, Ştefan Lacustă,Miron Costin,Petru 

Cazacul,Constantin Roman, Spiridon G. Macri,Gheorghe 

Ailenei, Panaite Donici, Ioan Strat, Ernest Broşteanu, Ioana 

Moroşanu şi Constantin C. Arion. 

 Luptător neobosit pentru educarea  ţărănimii ,de 

introducere a votului universal pentru masele populare şi un 

mare luptator pentru unirea Basarabiei cu patria-mamă., 

Constantin C. Arion, a fost considerat o mare personalitate 

politică , care a  rivalizat cu succes,  cu Ionel Bratianu şi Take 

Ionescu.A fost considerat primul politician român, care avea 

convingeri naţionaliste , un admirator a lui Al. Ioan Cuza, Mihail 

Kogalniceanu şi Mihai Eminescu. 

Născut în data de 18 iunie 1855, în localitatea Trifeşti,din fostul judeţ Roman,  a fost fiul 

lui Constantin şi al Sevastiţei-Bucur. 

 Studiile le-a urmat la Şcoala nr 1 Roman, Şcoala Normală din Bucuresti, Facultatea de 

Drept şi Şcoala de Ştiinţe Politice din Paris.În 1878 ,Constantin C. Arion, îşi susţine lucrarea de 

doctorat la Paris  cu teza ,, De la Puissance Paternelle a Rome, en France et en Roumanie’’.     

Întors în ţară, Constantin C. Arion, intră în magistratură, lucrând procuror şi judecator la         

Tribunalul judeţean din Ilfov. În 1881, renunţă la magistratură şi devine avocat, fiind un 

apărător înfocat a drepturilor ţăranilor, încălcate de unii mari proprietari,unii  chiar  viitori colegi 

de partid sau in Parlament.   

 În plan politic, este membru PNL,al  Partidului Constituţional Junimist, iar din 1907 s-a 

înscris în  Partidul Conservator iar de la 1 decembrie 1918 a devenit membru al Partidului    

Conservator-Progresist.Paralel între 1883-1900, 1908-1913, a fost profesor suplinitor şi definitiv 

la catedrele de drept comercial şi istoria dreptului din cadrul  Universităţii  Bucureşti.          

Constantin Strat a desfaşurat o intensă activitate culturală, administrativă , politică, fiind         

Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, membru onorific al Academiei Române, Ministru 

de Interne, Ministrul Agriculturii şi Domeniilor. 

Odată cu izbucnirea primului război mondial, Constantin C. Arion a urmărit respectarea 

alianţei cu Germania si înzestrarea armatei romane, eliberarea teritoriilor românesti din Austro-

Ungaria; printr-o întelegere cu  Rusia, Romania trebuia  să se alipeasca Basarabia (Ideea nu este 

noua; în 1906 prinţul Carol era încurajat să se căsătoteasca cu Olga Romanova, fiica ţarului 

Nicolae II, primind drept zestre de nuntă provincia Basarabia. N.A).Neutralitatea trebuia să fie 

identică cu ,, soarta Italiei pentru o neutralitate binevoitoare Germaniei’’ (Dragos Matei, 

Romanii in lume, Manuscris, 2010,Roman, p. 23) pentru eliberarea Basarabiei apoi în viitor 

alipirea Banatului, Crisanei, Maramuresului si Ardealului la Patria-Mama.in acest, Constantin 

Strat, a plecat prin ţară explicând românilor rolul alianţei cu Germania şi dezastrul care ar fi 

dacă Romania ar încheia alianţa cu Antanta, în special Rusia.În acest sens a avut întâlniri cu 

simpatizanţi conservatori la Iaşi (16 iulie 1914), Roman (16 septembrie 1914), Bacău                

(1 octombrie 1914), Focşani (29 noiembrie 1914), Brăila (12 martie 1915), Bucuresşi (18 iulie 

1915) şi Craiova  (10 decembrie 1915), Piteşti (29 martie 1916) şi Tg Jiu (1 mai 1916). 
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  ...UN  ROMAŞCAN PENTRU UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA:  

CONSTANTIN C. ARION 

 

La 22 septembrie 1914, având o întalnire cu reprezentanţii conservatorilor din oraşul 

Roman, Constantin C. Arion,a încercat să explice alegatorilor romaşcani necesitatea unei alianţe 

ferme cu Germania şi pericolul declanşat de acţiunile simpatizanţilor Antantei de intrare a 

Romaniei în război.În acest sens Constantin C.Arion a declarat prietenilor săi conservatori 

romaşcani că se temea  ,, de Bratianu, deoarece este viclean şi ne va împinge spre o alianţă cu 

Antanta!Neutralitatea nu va dura mult.’’ Le cerea romaşcanilor să aiba încredere explicând ,,să 

fim uniţi şi să cerem regelui Ferdinand I să se formeze un guvern naţional, pentru ieşirea din 

criză...’’ 

De fapt previziunile lui Constantin C.Arion s-au adeverit: Romania  a intrat in razboi 

alaturi de Antanta, cu o armata nepregatita si cu promisiuni desartedin partea Antantei!Dezamăgit 

de intrarea României în război, Constantin C. Arion totusi a a decis să respecte decizia Consiliului 

de Coroană de la Sinaia, declarând că este  român, până la moarte şi interesele naţionale sunt o 

prioritate în faţa celor de partid sau personale!.  

 A urmat intrarea Romaniei în razboi, intrarea armatei române în Ardeal,dar si respingerea ei 

de către trupele austro-maghiare şi gemane, urmată de ocuparea Olteniei şi Munteniei; totuşi 

Constantin C.Arion a rămas fidel ţării sale , păsatrându-şi  demnitatea sa de român, chiar dacă a 

rămas în teritoriile ocupate de germani.Nu a acceptat să colaboreze,cu autorităţile germane 

explicand că este fidel ,, Regelui Ferdinand şi naţiunii române’’.În secret, Constantin C. Arion 

aproba să ofere din depozitele sale din Moldova, cereale şi animale pentru hrana armatei române, 

fara nici un ban!!Se ofera în 1917 să fie un madiator între Romania şi Puterile Centrale, fiind în 

acest sens invitat sa participe la tratative, condiţionând semnarea tratatului de pace de la 

Buftea,dacă se accepta în continuare  prezenţa Regelui Ferdinand pe tronul ţării!Era de fapt 

printre puţinii conservatori români care avea încredere în continuare în Rege şi Monarhie!În caz 

contrar, avertiza ConstantinC.Arion, a explicat reprezentaţilor Puterilor Centrale că  armata 

română, va opune o nouă rezistenţă, care vor duce la pierderi umane. Era de fapt o diversiune 

diplomatică, care să atragă atenţia statelor din cadrul blocului militar , Puterile Centrale ,că 

România, deşi singură pe Frontul din Est, putea supravieţuii unui nou atac militar!Drept răsplată 

pentru acest efort diplomatic, regele Ferdinand la numit în funcţiile de  Ministru de Externe, 

Vicepremier şi Ministru de Finanţe. 

________________________________ 
1
. A fost primul  presedinte al Asociatiei Pro-Basarabia. N.A (Nota autorului) 

2 . La biroul său, intodeuana putea fi vazut chipul mareului Mihai Eminescu,, ucis pe nedrept din cauza unor interese 

politice’’.C.C Arion, manuscris, p. 34; 
3. Originara din satul Trifesti, tinutul Roman.n.a; 
4. In clasa a I-a, intre 1862-1863 n.a; 
5. Intre 1853-1870 n.a; 
6. Intre 1878-1879 n.a; 
7. Intre 1879-1881 n.a; 
8. Intre 1881-1893, fiind ales deputat apoi senator n.a 
9. 1893-1900 
10. Intre 7 iulie 1900-13 februarie 1901, 29 decembrie 1910-14 decembrie 1912.  
11. Intre 28 martie -14 octombrie 1912.n.a 
12. Intre 5 aprilie 1913-4 ianuarie 1914.n.a 
13. Dragos Matei, Eroi ai Romaniei, Manuscris, Roman, P.34, 2001 
14. A nu se uita decizia lui Alexandru Averescu,care desi Germania impunea desfiintarea armatei romane, autoritatile 

romane, au transferat militarii la ..jandarmi! Si in acest fel armata romana era pregatita pentru un eventual conflict 

militar..E adevarat cu un risc mare.....Dar Constantin C.Arion a riscat si a castigat!n.a 
15. Intre 5 martie-23 octombrie 1918.na. 
16. Intre 4 iunie -23 octombrie 1918.na. 
17. Intre 15 septembrie-23 octombrie 1918.n.a 

Profesor Matei V. Dragoş 
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 Şirul lui Fibonacci este un şir de numere în care fiecare, începând cu al treilea,  este   

suma celor două dinaintea sa.  

 Dacă luăm în considerare raportul dintre două numere succesive, în şirul lui Fibonacci şi 

vom împărţi fiecare la predecesorul său vom găsi următoarele serii de numere:           

 1 / 1 = 1, 2 / 1 = 2, 3 / 2 = 1·5, 5 / 3 = 1·666..., 8 / 5 = 1·6, 13 / 8 = 1·625, 21 / 13 = 

1·61538... 1 / 1 = 1, 2 / 1 = 2, 3 / 2 = 1,5, 5 / 3 = 1.666 ..., 8 / 5 = 1.6, 13 / 8 = 1.625, 21 / 13 = 

1.61538 ...   

 Raportul aproximează o anumită valoare, pe care o numim raportul de aur sau 

numărul de aur:  

    φ (fi) = 1.618034 

 Acest număr a fost cunoscut şi studiat încă din antichitate, sculptura şi arhitectura     

Greciei antice din secolul lui Pericle respectând cu rigurozitate secţiunea de aur, aceasta fiind  

considerată o măsura a armoniei şi echilibrului.( ex. Partenonul )  

 Secţiunea de aur este probabil unul dintre cele mai misterioase numere, constituind de 

secole o fascinaţie pentru matematicieni şi artişti. Ca şi numerele iraţionale π sau е, pare a face 

parte     din “constituţia”  Universului, secţiunea de aur regăsindu-se sistematic în lumea vie.  

  

 ŞIRUL LUI FIBONACCI ÎN NATURĂ 

 

 Numărul de aur se regăseşte în modul de dispunere a frunzelor, petalelor sau seminţelor 

la plante, în raportul dintre diferite părţi ale corpului omenesc, etc.  

La multe plante, numărul de petale este un număr Fibonacci 

3 petale: crin, iris  

5 petale: trandafir sălbatic, viorele, lalele 

8 petale: delphiniums  

13 petale: gălbenele, porumb, cineraria, unele margarete  

21 petale: margarete, cicoare  

34 petale: pătlagina 

 Anumite conuri de pin respectă o dispunere dată de numerele lui Fibonacci, şi de   

asemenea la floarea soarelui.   
 
 
 
 
 
 
         
 
 

 
 
 

                                                     

     Con de pin  Crin                                          Garofiţa                        Fuchsia Fucsie  
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La floarea soarelui se pot observa două rânduri de spirale în sens invers. Numărul de    

spirale nu este acelaşi în fiecare sens. Potrivit soiului, acest număr poate fi 21 şi 34 sau 34 şi 55, 

uneori 58 şi 89. 

Multe plante au aranjamentul frunzelor dispus într-o secvenţă Fibonacci în jurul tulpinii. 

Ideea dispunerii frunzelor în acest sens pleacă de la considerarea unghiului de aur de 

222,5 grade, unghi care împărţit la întregul 360 de grade va da ca rezultat numărul 

0.61803398..., cunoscuta ca raţia şirului lui Fibonacci.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPUL OMENESC ŞI NUMERELE LUI FIBONACCI     

 

 Mâna umană are 5 degete, fiecare deget având 3 falange, separate prin 2 

încheieturi. Media lungimilor falangelor este de 2, 3 şi respectiv 5 cm. În         

continuarea lor este un os al palmei  care are în medie 8 cm.  

 Molecula de ADN are şi ea la bază secţiunea de aur. Ea 

măsoară 34 angströmi (A) în lungime şi 21 A lăţime, pentru 

fiecare ciclu complet al elicei duble a spiralei sale. 21 şi 34 fac 

parte din "şirul lui Fibonacci 

 Câtul dintre lungimea parţii de jos a corpului omenesc, 

măsurată de la ombilic până la tălpi, şi partea de sus, măsurata 

din creştet până la ombilic este numărul de aur. Ritmul ciclic al 

bătăilor inimii apare în electrocardiograma unui om sănătos ca 

o linie curbă, cu suişuri şi coborâşuri. Reprezentarea grafică a "şirului lui      

Fibonacci" seamănă izbitor cu cea de-a doua parte a amintitei EKG.  

 
     PROPORŢIA DE AUR 

 

 O paralelă cu baza de la mijlocul unei laturi într-un triunghi echilateral înscris într-un 

cerc generează proporţia de aur.(fig.1) 

 Pătratul maxim înscris într-un semicerc generează proporţia de aur. (fig.2) 

 Intersecţia diagonalelor unui pentagon generează proporţia de aur. (fig.3) 

 Bisectoarele (de ex.: DB) unui "triunghi isoscel de aur" (adică unul în care baza      

reprezintă 0,618... faţă de laturi) generează, la rândul lor, proporţia de aur, iar arcele de cerc    

trasate din punctele unde ele intersectează laturile "triunghiurilor de aur" ce se formează         

succesiv generează spirala logaritmică.  

 

Profesor Monica Drîmbe 
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 Pentru familie comunicarea este printre 

primul instrument de dezvoltare a sistemului şi a 

relaţiilor de tip familial. Când membrii sunt 

capabili să se asculte, să se întrebe, să critice 

constructiv, să utilizeze armonios cuvintele sau să 

reactioneze pozitiv, ei pot conlucra şi interacţiona 

optim, astfel încât fiecare este stimulat în a 

dezvolta şi a resimţi satisfacţie. Comunicarea este 

cea care delimitează rolurile grupului familial, marchează graniţele dintre subsistemul parental şi 

filial, defineşte strategiile educaţionale şi de disciplinare existente în familie. Stilul comunicării 

familiale poate influenţa pozitiv sau negativ conduita copilului, metodele educaţionale şi relaţia 

dintre părinţi şi copii. 

            Iubirea este un tip de comunicare pozitivă, care favorizează dezvoltarea de sine, relaţiile 

dintre membri. Prin comunicare şi comportament se evidenţiază nivelul de afecţiune, respectul şi 

încrederea dintre părinţi şi copii. Un dialog bazat pe sarcasm, pe evidenţierea defectelor, 

conflictual, conduce la instalarea sentimentelor ostile, revolta copiilor faţă de părinţi, tensiune şi 

detaşare afectivă. 

            Nivelul de dezvoltare al copiilor depinde de stilul comunicaţional dintre membrii familiei, 

care au datoria morală de a transmite cunoştinţe şi comportamente dezirabile. Dialogul parental 

este în strânsă legătură cu scopul educativ pe care îl deţine familia, iar comunicarea se realizează 

în ambele direcţii, unde se transmit şi se împărtăşesc sentimente, emoţii, cunoştinţe, gânduri şi 

fapte trăite, conducând printr-o formă indirectă spre dezvoltarea ulterioară. 

           ÎIn familie se derulează verbal obiceiurile, tradiţiile existente în istoria grupului, iar aceste 

informaţii consolidează şi întăresc relaţiile şi viaţa grupului, iar comunicarea liberă dintre părinţi 

şi copii îi pregăteşte pe aceştia din urmă pentru viaţa socială şi pentru evoluţia lor de la o etapă de 

viaţă la alta. Relaţii pozitive sunt bazate pe reguli, expectanţe, care trebuie să fie negociate în 

permanenţă, printr-un dialog constant între membrii familiei pentru a susţine adaptarea socială a 

copilului, dobândirea autonomiei şi trecerea armonioasa spre vârsta adultă. 

             Pentru adolescent este apreciată ca benefică “supravegherea democratică”, abordarea 

permisivă, egalitară în defavoarea unui dialog parental autoritar, centrat pe respingere, cu tendinţa 

permanentă de dezaprobare, de supunere, intelectualizare şi indiferenţă. Psihoterapeuţii familiali 

vorbesc de fenomenul de cerinţă contradictorie (double bind), ca factor de risc în psihoze la copii 

şi adolescenţi. El se referă la faptul că “atunci când deliberat sau nu, într-un grup familial se emit 

informaţii (cerinţe) contradictorii în mod sistematic faţă de copil (contradicţie între părinţi, în 

momente temporale diferite, sau între verbal şi nonverbal) copilul este expus la stress, 

nesiguranţă, grave tulburări emoţionale, creându-se astfel, treptat, tendinţa acestuia (mai ales în 

perioada pubertăţii şi adolescenţei) de a evada (simbolic sau chiar fizic) din acest mediu.” (Petru 

Iluţ, 2004)      

            Comunicarea părinţilor caracterizata prin căldura afectivă şi prin răsplătirea meritelor are o 

serie de consecinţe favorabile în structurarea personalităţii, a independenţei si cautarea unei 

identitati proprii. 
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Chestionarul pentru evaluarea 

nivelului conflictual dintre părinţi şi copii 

 
 

 

Se acordă un punctaj astfel:   

 

Total dezacord- 1 punct; Dezacord-2 puncte; Uşor dezacord-3 puncte;  Uşor acord- 4 puncte; 

De acord- 5 puncte; Total de acord- 6 puncte. 

 

Interpretare:  

 

0 - 34 puncte- nivel conflictual scăzut, nu există o relaţie conflictuala intre părinte si copil; 

totul se discută şi se negociază, este o relaţie armonioasă; 

35 - 69 puncte - nivel conflictual mediu. Se întâmplă uneori să apară divergenţe între părinte 

şi copil, dar nu au un impact puternic. Se recomandă totuşi stabilirea cauzelor şi 

soluţionarea acestora; 

70 - 102 puncte - nivel conflictual ridicat. Relaţia dintre părinte –copil este tensionată,        

conflictul este la bază, iar tensiunea şi relaţiile ostile dintre aceştia produc disconfort. Se 

recomandă însuşirea unor tehnici asertive de comunicare şi soluţionarea conflictelor prin 

negociere, atât de către părinte, cât şi de către copil. 

 

 

 Realizat  psiholog şcolar Talmaciu Elena Iulia  

  Total 

deza- 

cord 

Deza- 

cord 

Uşor 

deza- 

cord 

Uşor 

acord 

De 

acord 

Total 

de 

acord 

1 2 3 4 5 6 

1 Comunic foarte dificil cu părinţii mei.             

2 

  

Discuţiile cu părinţii mei se sfârşesc     

printr-un conflict. 

            

3 Toate conversaţiile mele cu părinţii sunt în 

contradictoriu. 

            

4 Nu sunt pe aceiaşi lungime de unda cu 

părinţii. 

            

5 Ma cert cu părinţii din orice motiv.             

6 Nu sunt dispus/ă mereu să răspund la    

solicitările părinţilor. 

            

7 Protestez şi mă enervez când părinţii îmi 

dau indicaţii. 

            

8 Mă deranjează reproşurile părinţilor.             

9 Mă enervez cand îmi văd părinţii furioşi.             

10 Eu şi părinţii mei suntem precum „câinele 

şi pisica”. 

            

11 În faţa părinţilor îmi impun punctul de   

vedere. 

            

12 Nu-mi place să vorbesc cu părinţii mei.             

13. Părinţii mai mult ţipă.             

14. Cand vorbesc cu părinţii mei aceştia mă 

tratează ca pe un copil. 

            

15. Părinţii spun una şi fac alta.             

16 Părintii nu sunt atenţi la ce le spun.             

17 Părerea copilului nu contează.             
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Adolescenţa în zilele noastre: 

 

Avem o ţara bogată,viitorul fiind reprezentat de tinerii frumoşi şi sănătoşi ai zilelor     

noastre.Ei sunt cea mai mare bogăţie a acestei ţări.Adolescenţa este cea mai frumoasă perioadă 

din viaţa unui om,dar este şi cea mai periculoasă ţinând cont că tentaţiile sunt                            

mari-drogurile,ţigarile,alcoolul-şi cine apucă să meargă pe acest drum va fi un om pierdut,fără        

adolescenţă şi fără prieteni.Dar cu multă voinţă şi înţelepciune se poate trece uşor şi foarte      

frumos peste această perioadă.Cei care sunt conştienţi de acest aspect se străduiesc să înveţe cât 

mai bine la şcoală,să urmeze un liceu bun şi să intre la facultate.Inerent la această vârstă apar tot 

felul de întrebari de genul:Cine sunt?De ce trebuie sa ţin cont pentru a lua o decizie corectă?

Care este scopul meu în viaţă?Şi multe altele la care vom afla răspunsul mai târziu sau poate 

niciodată. 

Interesul pentru vestimentaţie este un lucru caracteristic adolescenţei,dar de multe ori 

este mai puţin înteles.Nu tot ce e la modă e şi frumos.Ar trebui să  înţelegem că moda înseamnă 

ce ne stă bine şi în ce ne simţim bine şi nu 

faptul că aşa se îmbracă prietenii sau     

colegii de clasă.În multe cazuri se spune 

că haina îl face pe om şi este foarte 

adevărat.Un adolescent trebuie să fie 

îmbrăcat curat,decent şi poate fi la modă 

în orice situaţie.Şi cultura muzicală a unui 

adolescent e foarte importantă.Ea ar 

trebui sa cuprindă toate gesturile muzicale 

pentru că se pot asculta în diferite          

ocazii.Ca adolescent poţi sa-ţi exprimi 

opinia,chiar dacă este total diferită de aceea a amicilor şi aceştia dacă sunt prieteni adevăraţi,vor 

aprecia părerea ta sau din contră nu o vor lua în seamă şi se vor supăra pe tine că nu gândeşti ca 

ei.Aceasta din  urmă problemă te va face mai precaut în alegerea prietenilor,care trebuie să fie 

„pe aceiaşi lungime de undă”cu tine,nu te vor înţelege şi nu te vor aprecia niciodată.Aproape 

maturi şi mult prea copii,ne gandim cum am putea defini perioada prin care trecem.Unii spun că 

este cea mai frumoasă perioada din viaţa unui om,alţii din contră,spun că este foarte greu să te 

întelegi cu un adolescent.Oricare ar fi părerea noastra adolescenţa este etapa care face trecerea 

de la copilarie la maturitate. 

Adolescenţii sunt diferiţi prin caracter,comportament ,fizionomie,gândire iar lista ar 

putea continua.Fiecare om este unic şi trăieşte într-o lume a sa.În cardul acestei etape te          

maturizezi,începi să priveşti lucrurile dintr-o alta perspectivă,devii alt om.Adolescenţa           

reprezintă o perioadă iniţiatică,în care fiecare începe să cunoască mai bine lumea,să-i descopere 

secretele,să pornească pe sine,descoperă laturile personalitaţii lui şi realizează schimbările     

esenţiale ce îi marchează existenţa. 

Adolescenţa înseamnă pentru mine cea mai frumoasă perioadă din viaţă,cea mai plină de 

nelinişti,izvorâtă din întrebările care îşi caută raspunsul,cea mai puţin echilibrată din punct de 

vedere emoţional din cauza necunoaşterii locului pe care îl are adolescentul în societate şi în 

univers,şi totusi febrilă de a se lansa într-o viaţa raţională şi armonioasa! 

 

 

      Elev Oprea Oana  

cls a IX-a A 
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 Ce este viaţa?Umbra unui vis care fuge?O suflare?O artă de a desena fără radieră?Viaţa 

este arcul şi coarda este visul,dar a visa nu înseamna a trăi.Săgetătorul este omul,lui îi rămâne  

doar să ţintească.Puterile destinului sunt de neînvins de către muritor,uneori e pur şi simplu   

incapabil să mai schimbe ceva.Soarta este creatorul vieţii.Viaţa e o cărare perpetua,pe care el 

rătăceşte in căutarea împlinirii idealului.Idealul il supune obstacolelor,insă dincolo de aparenta 

realitate exista o lume a sentimentelor de unde îşi extrage esenţa continuităţii pentru a putea  

supraveţui acestor obstacole. 

 Uneori renunţă prea devreme la visul său şi              

realizează,într-un târziu,că a trăit doar gândindu-se cum ar fi 

fost împlinirea lui.Cade şi nu este ajutat să se ridice.Uneori  

rătăceşte intr-o lume a întunericului,a anturajului şi descoperă 

că şi-a distrus viaţa dintr-o simpla prostie.Nu se concentrează 

asupra prezentului,încearcă să schimbe trecutul,chiar dacă este 

imposibil şi totuşi visează la un viitor mai bun. 

Fericirea este magia ce opreşte timpul.Omul a tins 

întotdeauna către limanul fericirii,ştiind că ea aduce Raiul pe 

pământ.Fericirea e divină prin însaşi esenţa ei.Nu căuta divinul pentru a exprima fericirea,ci 

caută fericirea pentru a te înalţa către divin. 

Visul este o dezamagire prin care sufletul îşi dobandeşte o stare de fericire.Fericirea   

adevarată e izvorată din echilibrul sufletesc perfect,fiind plăcerea purificată prin                           

inteligenţă.Încearcă să iubeşti şi vei gasi fericirea ta in fericirea altora. 

 Nu renunţa niciodată la speranţe.Speranţa implică sacrificiul de sine,acest ideal este 

izvorât din nevoia de  fericire a omului.Speranţa este ceea ce ne îndreaptă corabia vieţii către 

tărâmurile împlinirilor. 

Viaţa e dependentă de soartă,scopul ei este împlinirea legilor raţiunii  şi iubirii.Prin     

raţiune omul va vedea că scopul vieţii e iubirea,dar nu iubirea egoistă,producătoare de bunuri 

utile,personale,ci iubirea prin care omul renunţă la sine,o iubire pură.Ea e binele real,binele    

suprem,care rezolvă contradicţiile vieţii. 

Ca să înţelegem legile vieţii,va trebui să privim viaţa sub toate aspectele sale şi în toate 

momentele ei,fară a ne limita numal la eu-l  nostru.Astfel ,vom vedea că  viaţa are o succesiune 

de fenomene,unele plăcute,altele dureroase,iar sufletul nostru se zbuciumă necontenit în fuga de 

durere şi tendinţa către fericire.Căci există zile în care a trăi nu are sens,trăieşte doar pentru    

acele zile în care viaţa înseamnă un vis  de neuitat.. 

Tinde spre bine,spre ideal.Cazi,te ridici şi tot ce-ţi zici e :răbdare!Plângi,te                   

distrugi,încerci sa fugi şi te doare,dai tot ce ai şi chiar mai mult,totuşi pare că nu te descurci,dar      

raţiunea de a trăi te face fericit. 

Fii tot ceea ce eşti,pentru ca eşti OM!    

        Elev: Oprea Oana/Clasa a IX-a A  
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Ce este traficul de f iinţe umane?  

         Este o violare a numeroase legi internaţionale 

şi a drepturilor omului şi este realizat de criminali  

care adesea sunt membri ai unor reţele criminale 

trans-naţionale foarte bine organizate. Traficanţii  

transportă victimele prin ţară,  dar mai des peste 

hotare.  Victimele sunt lipsite de drepturile de bază, 

vândute şi înrobite, forţate să lucreze ca sclave 

sexuale sau ca lucrători necalificaţi. Victimele de 

regulă sunt violate,  brutalizate sau chiar torturate.  

Care este diferenţa dintre prostituţie şi  traficul de fiinţe umane?  

Victimele traficului  de fiinţe umane — femei,  barbaţi  şi  copii  — sunt 

înrobite.  Deseori ameninţate cu moartea, ele sunt forţate să ofere servicii  

sexuale. Plata însă merge direct la stăpân; victima nu primeşte nimic. Uneori,  

traficanţii reuşesc să le convingă pe femei să plece peste hotare să lucreze ca 

prostituate, asigurindu -le că vor fi bine remunerate. Aparent, ele pleacă de bună 

voie, însă ulterior sunt brutalizate.    .  

Sunt victimele traficului de fiinţe umane infractoare?  

Nu. Ele pleacă peste hotare in urma înşelăciunilor.  Ele sunt minţite.  

Deseori , sunt lipsite de bani şi documente.  Pentru că sunt forţate să lucreze în 

industria sexului şi  în alte domenii, ele sunt victime şi nu infractori.  

Cine sunt supuşi riscului?  

Fete,  uneori  de la cinci  ani,  sunt vândute în sclavia sexuală.  Baieţi,  

uneori  de 11 ani,  sunt recrutaţi  în formaţiuni paramili tare sau la munci forţate.  

Grupul de risc maxim în Moldova îl constituie mai bine de 100 000 de fete şi 

femei tinere între 16 şi 24 de ani.  Aceste tinere deseori  nu au studii  şi  nu au 

idee cum să-şi găsească o slujbă bună. Multe dintre ele trăiesc într -o săracie 

lucie,  fără vreo speranţă într -un viitor mai bun. Ele sunt cele mai uşoare ţinte 

pentru traficanţii,  care le atrag cu promisiuni de angajare peste hotare şi o viaţa 

mai bună. Optzeci şi nouă procente din femeile care au nimerit în reţeaua 

traficului au copii şi erau în cautarea unei slujbe care să le susţină familia.  

Aplicând forţa, frauda, corupţia şi  alte metode inumane, traficanţii  reuşesc să 

atragă în reţeaua traficului mii  de fete.  

Ce se întâmpla cu victimele traficului de fiinţe umane?  

Marea majoritate pleacă peste hotare şi  nimeni nu mai află despre ele 

vreodată ceva. De la victimele care reuşesc să revină aflăm amănunte 

îngrozitoare despre metodele la care recurg traficanţii  ca să le intimideze pe 

victime şi sa le facă docile..  
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Care sunt ţările de destinaţie?  

Majoritatea femeilor traficate din Moldova se pomenesc în ţări în care    

organele de drept sunt inactive, iar situaţia poli tică — instabilă. Traficanţii   

prosperă acolo unde autoritatile locale întorc capul sau nu au mijloace  pentru a 

pune capăt acestor activităţi criminale. Tările de destinatie sunt în special ţări le 

balcanice (Macedonia, Bosnia, Albania şi  regiunea Kosovo a Serbiei).  

Cum sunt recrutate victimele?  

 Traficanţii sunt foarte bine organizaţi în 

structuri  criminale, deseori  acestea având caracter 

trans-naţional. Ei racolează femei prin intermediul 

anunţurilor din ziare, care oferă locuri de muncă 

bine plătite in străinătate, dar şi prin o reţea largă 

de recrutori  locali  care umblă de om la om cu     

minciuni şi înselăciuni despre viaţa frumoasă în 

străinătate.  Deseori,  recrutorii  sunt femei,  care pot câştiga 

încrederea altor femei mai uşor. Fiecare reţea criminală poate avea până la 40 de 

membri,  fiecare avându -şi rolul  strict  determinat:  de la cazare,  până la 

organizarea călătoriei.  

Cât de complicat este pentru o victimă să evadeze?  

De obicei , fetele şi  femeile tinere sunt descoperite de poli ţie în timpul    

raidurilor prin bordeluri  şi  alte localuri unde victimele sunt silite să lucreze.    

Într-o serie de cazuri,  victimele reuşesc să evadeze singure, dar aceste cazuri  

fericite sunt rare, deoarece fetele sunt închise în apartamente sau case păzite cu 

stricteţe. Lor li se spune că dacă vor evada, atât ele, cât si familiile lor vor fi  

ucise, iar dacă vor face denunţuri la poliţie, ele vor fi deportate acasă şi        

stigmatizate.  

Cum pot opri un traficant şi  cum pot fi de ajutor în contracararea traficului?  

Cel mai potrivit  mod de a opri  traficul este de a - i  oferi unei tinere un loc 

de lucru, ca ea să -şi poată întreţine familia.  Cea mai mare problemă pentru 

Moldova este lipsa unor locuri  de muncă şi  a posibilităţi lor oamenilor de a 

rezista greutăţilor economice. De asemenea, puteţi  să vă aduceţi  contribuţia prin 

a conlucra cu organele de drept în identificarea şi reţinerea traficanţilor.  

Recunoaşteţi unele semne şi fiţi  deosebit de atenţi  cu persoanele care oferă 

paşapoarte,  vize sau contracte false pentru lucru în străinătate.  

Câte victime ale traficului sunt minore?  

 La momentul racolarii,  aproximativ o cincime din fete sint minore.  Minorele 

sunt de obicei mai căutate şi "costă" mai mult. Centrul de reabilitare al OIM a 

deschis recent o aripă destinată minorilor, în cadrul careia activează psihologi şi 

lucrători sociali  cu experienţă.  

 

 

 

Elev Oprea Oana  

Clasa a IX-a A  



 

amprente/nr.1/an I___________________________________________________________42 

 

  

  

 

 Doi elevi de la Colegiul Tehnic “Petru Poni” s-au lansat în lumea muzicii dance. Cu cinci 

single-uri la activ, Magic Deejays sunt deja cunoscuți în țară și în străinătate. 

  

 Ciprian  (DJ Cips) și Alex (DJ Alex Mp4) 

(vezi foto) au 16 ani și sînt elevi la Colegiul Tehnic 

“Petru Poni”. Uniți de pasiunea pentru muzică, cei 

doi au pus bazele “Magic Deejays”, transformînd 

cele cinci piese dance realizate în cadrul acestei 

colaborări în tot atîtea hituri. Proiectul “Magic        

Deejays” are toate ingredientele unei rețete de      

succes, fiind format de doi tineri pasionați de ritmul 

muzicii de club, dar și doritori de perfecționare în 

acest domeniu. 

Alex şi Ciprian au descoperit că au acceaşi pasiune 

după ce s-au „jucat” cu programe de mixat. 

„Pasiunea noastră pentru muzică a pornit dintr-o joacă. De la programele de mixat și până la 

primul concert nu a fost decât un pas, căci amândoi eram dornici să transformăm propria  pasi-

une într-un lucru plăcut simţurilor tuturor 

 Romașcanii de la Magic Deejays consideră că au două atuuri importante care îi pot        

propulsa ușor pe piața muzicii de club: au început să producă melodii la vîrsta de numai 16 ani 

și știu cel mai bine ce piese au priză la public. Pînă acum, au fost invitați la petreceri în cluburi 

din Roman și din localitățile din jurul Romanului. “Am fost invitați la cluburile One , Absinth ,  

Amaretto, iar piesa «Don’t Stop» a fost inclusă în mai multe seturi realizate de diverși DJ. Spre 

exemplu, Dj Alexis a deschis cu piesa noastră un set de-al său, ceea ce ne-a onorat. Nu           

intenționăm să ne părăsim publicul, ci avem mai multe planuri pe care sperăm să le punem în 

practică în perioada următoare.“, au mai spus componenții proiectului Magic Deejays. 

 Oamenilor părea că le place ceea ce facem, iar asta ne-a făcut să vrem să «creștem» pe 

piața muzicii. Ce facem deocamdată nu se poate numi carieră, ci mai degrabă hobby. Ne dorim 

să distrăm oamenii, să plece mulţumiţi de la petrecere, să-i vedem cum dansează, cum ţipă. De 

aceea, la fiecare petrecere, dăm tot ce e mai bun din noi. Ideea unei formaţii ne-a venit din 

dorinţa de a reda sentimentul unic care descrie starea în care te afli când asculţi o melodie care 

îţi place. Nu ne-a îndrumat nimeni, dar am primit sfaturi şi păreri pe parcurs, iar familia chiar  

ne-a susţinut: odată ce ne ţinem şi de şcoală, timpul liber ni-l putem ocupa cum dorim. Nu ştim 

ce ne rezervă viitorul, dar am vrea să facem o carieră din muzică mai târziu şi să ajungem cât 

mai sus în topuri, pentru că muzica este o parte din noi”, au spus tinerii de la Magic Deejays.  

 Cei doi elevi de la Colegiul Tehnic “Petru Poni” își împart timpul fără prea mare greutate 

între muzică, distracție și școală. “Profesorii nu prea știu cu ce ne ocupăm, iar părinții nu au 

nimic împotriva pasiunii noastre pentru muzică, atît timp cît nu ne influențează în mod negativ 

rezultatele școlare. După ce vom termina liceul, sperăm să ajungem la București și să ne        

specializăm în domeniul muzicii. Ulterior, intenționăm să rămînem în România. Ne iubim țara, 

așa cum este ea. În plus, nicăieri nu te simți mai bine cînd pui muzică, decît în țara ta. Sperăm ca 

fanii noștri să ne rămînă alături mereu, pentru că fără ei nu am putea ajunge niciodată acolo   

unde ne dorim. Le mulțumim pentru încurajările și sprijinul de pînă acum“, au mai menționat 

Alex și Ciprian. 

 Cei care doresc să asculte piesele lansate de Magic Deejays pot vizita pagina de Facebook 

a proiectului: http://www.facebook.com/magicdeejays.  

E l e v  :  P l u g a r u  A l e x / c l a s a  a X a  C  

http://www.facebook.com/MagicDeejays
http://www.facebook.com/MagicDeejays


 

amprente/nr.1/an I___________________________________________________________43 

 

 

În ziua de astăzi, din cauza unor influenţe si factori externi, copiii din şcoli  se confruntă cu o serie 

de probleme care le afecteaza sănatatea, printre care as enumera: fumatul, drogurile, alcoolul, 

alimentaţia nesănatoasă. 

 FUMATUL 

 Un pericol major pentru sănătatea tuturor, dar mai ales a 

copiilor, este fumatul. Copiii au un dezvoltat simţ al imitaţiei şi, 

prin comportamentul adulţilor, dar si prin reclamele ademenitoare  

sau prin comportamentul eroilor din filme, aceştia pot cădea 

victima acestui dăunator obicei. Deasemenea,  anturajul fiecărui 

elev, poate fi o cauză a transformarii unui elev într-un fumator. 

 DROGURILE 
Un lucru foarte grav  este  faptul că a crescut şi creşte în 

continuare numărul de consumatori de droguri în rândul elevilor, una 

dintre categoriile cele mai expuse, atât din cauza lipsei de informare, 

cât şi prin efectele pe care astfel de substanţe le au pe de o parte asupra 

psihicului, modificând personalitatea şi, pe de altă parte asupra 

fizicului, aflat în plin proces de formare. Motivele  pentru care tinerii 

consumă droguri: curiozitate, influenţa prietenilor, probleme, lipsa de 

informaţii, dorinţa de a ieşi în evidenţă,etc. 

                  ALIMENTAŢIE NESĂNĂTOASĂ 
Riscurile la care sunt  expuşi consumatorii de mâncare nesănatoasă, săracă 

în vitamine, însa bogată în grăsimi, zahăr şi uleiuri includ boli grave 

precum obezitate, probleme dentare, diabet, dar şi boli de inima. Produsele 

de tip fast-food nu sunt proaspete. Înainte de a ajunge să fie consumate, 

sunt supuse unor procese  care le scad atât valorile nutritive, cât şi gustul 

natural. Gustul aparte al acestor produse este dat  prin aportul de arome 

alimentare artificiale (cunoscute sub denumirea de  E-uri nocive) care, 

chiar daca nu dăunează imediat, ele devin extrem de periculoase in timp, 

ducând la acumularea kilogramelor şi apariţia bolilor.Pe de altă parte, 

avantajele unui stil de alimentaţie natural sunt nenumarate: sănatate, energie, echilibru fizic şi 

psihic, tinereţe, vitalitate, imunitate. Astfel, se  recomandă atât celor bolnavi, cât si celor sănatoşi 

o alimentaţie alcatuită din crudităţi bine alese, pentru că acestea ajută la eliminarea toxinelor. 

                                                                 ALCOOLUL 

Există elevi care sunt obişnuiţi, uneori chiar de către părinţi, 

alteori din motive de teribilism sau influenţaţi de un anturaj nepotrivit, 

să consume alcool. Acest lucru este privit, în mod greşit, ca un semn de 

maturitate. Trebuie specificat faptul că unui copil i se pare că berea este 

amară, vinul acru, ţuica dă senzatia de arsură dar în timp copiii se pot 

obişnui cu acestea şi mai târziu aceşti copii pot deveni  candidaţi la titlul 

de alcoolic.  

Pentru a avea o viaţă sănătoasă trebuie să adoptăm un stil 

alimentar sănaăos, să facem sport, sa fim responsabili faţă de noi şi faţă 

de cei din jurul nostru şi, nu în ultimul rând, să fim informaţi cu privire 

la riscurile la care ne supunem prin  consumul anumitor substanţe 

nocive organismului.  

Rubrică realizată de colectivul  junior - redactori 
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Va urma... 
 

Realizat  elev   Butnărescu Cătălin  

  Clasa a Xa C 

Șarpele vajnic 

 (Oxyuranus microlepidotus)  

  

 Acesta și nimeni altul este reptilă care deține titlul de cel mai veninos 

șarpe al lumii. Uitați-va bine la el și dacă o să-l vedeți vreodată în realitate, 

atunci fie că între voi și șarpele vajnic să se afle peretele protector al        

terariului.  Este una din cele două specii de taipan care populează Australia. 

În timpul iernii australe, are culoarea maroniu închisă, iar vară este măsliniu 

pătat. Atinge dimenisuni medii de circa 1,7 metri lungime. Iese la atac 

dimineață devreme și seară, imediat după apusul soarelui. Este cunoscut și 

sub numele de taipan de vest, datorită răspândirii sale în partea                

central-vestică a Australiei. 

 

Șarpele Brun  

(Pseudonaja textilis)  

 

 

 Iată unul dintre cei mai agresivi șerpi ai Australiei. Adulții au un    

colorit brun uniform, în timp ce puii au capetele negre și numeroase pete 

roșcate pe abdomen. Conștient parcă de puterea mortală a arsenalului      

ascuns în colți, șarpele brun are un comportament încrezător în șine și 

sfidător la adresă omului sau a altor dușmani.  Poate atinge o lungime de 2 

metri. Nu are nicio frică, nicio temere, ieșind la vânătoare ziua în amiază 

mare sau în noaptea cea mai adâncă. Cei mai mulți șerpi bruni se întâlnesc 

în  provincia Victoria, unde dețin recordul victimelor umane. La vânătoare 

dovedește o preferința deosebită pentru șopârle. Victimele mor în 1-2      

secunde după ce au fost muscate. Șarpele brun este deosebit de mobil și iute 
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Rubrică realizată de colectivul  junior - redactori 

 Furnicile nu dorm niciodată. Cu 

toate acestea, în zorii zilei,         

furnicile se întind asemenea          

oamenilor pentru a se dezmorţi. 

 Aproximativ 90% din populaţia 

întregii planete locuieste în 

emisfera nordică.  

 Cimpanzeii  si coţofenele  sunt singurele animale care îşi pot    

recunoaşte imaginea într-o oglinda.  

 Barajul Hoover din SUA a fost proiectat ca să reziste pentru cel 

putin 2.000 de ani. Cimentul folosit la ridicarea impresionantei 

construcţii nu se va întari complet decât peste 500 de ani. 

 În ciuda aparenţelor, două treimi din suprafaţa întregului 

continent african se află in emisfera nordică.  

 Se estimează că în lume există      

circa 1 miliard de vite. 200 de 

milioane dintre ele trăiesc numai în 

India, acolo unde sunt considerate 

animale sfinte. 

 În urma cu 5 ani, 60% dintre cumpăratorii din 

supermarketurile  lumii plăteau cu bani gheaţă. Astăzi, 

procentul este de doar 50%. Se estimează ca in anul 2011, doar 

39% dintre cumparatori vor mai plati cu bani gheaţă în 

detrimentul cardurilor. 

 Prefixul telefonic pentru Antarctica este 672.  

 Bufniţele  sunt singurele păsări care pot distinge culoarea    

albastră. 

http://www.descopera.ro/natura/6170560-30-de-lucruri-pe-care-nu-le-stiai-despre-maimute
http://www.descopera.ro/natura/6849690-60-de-lucruri-pe-care-nu-le-stiai-despre-ciori-corbi
http://travel.descopera.ro/6135334-10-motive-sa-vizitezi-Africa-de-Sud
http://www.descopera.ro/stiinta/930631-cum-sa-ne-facem-cumparaturile-de-craciun-in-mod-stiintific
http://www.descopera.ro/dnews/5464488-cele-mai-frumoase-pasari-salbatice-birdguides-awards-foto
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 Un grup de cercetători scriu o carte, de 300 de pagini, un compendiu de fizică      

cuprinzând toate cunoştinţele din domeniu.  

Se hotărăsc să facă un sondaj ca să afle în cât timp o vor învăţa studenţii.  

Merg mai întâi la francezi şi ăştia zic că o învaţă în 4 luni !  

Apoi merg în Germania şi nemţii spun că o învaţă în 2 luni!  

Şi în final ajung în România, într-un cămin studenţesc unde toţi erau beţi morţi !  

Îl trezesc pe unul şi îl întreabă:  

"În cât timp reuşeşti să înveţi toată cartea asta?" şi studentul nostru:  

"BUUEEEYYYY, SCULAREA ! MÂINE AVEM EXAMEN!!!!" 

 

 

BAC 2011, discuţie între doi elevi:  

- Cât ai luat la BAC?  

- 3.20  

- Tocilarule! 

 

 

 Georgele, ai numai 4 şi 5 pe linie, doar la engleză ai 10. Ce vrei sa ajungi în viaţă?  

- Emigrant! 

 

Elevul, despre el însuşi:  

- Întotdeauna are dreptate... chiar dacă nu i se dă.  

- Nu copiază niciodată... consultă.  

- Nu vorbeşte... schimbă impresii.  

- Nu îşi distrage atenţia... studiază anatomia muştelor.  

- Nu chiuleşte... este solicitat în altă parte.  

- Nu rămane corigent... este lăsat corigent.  

- Nu fumează... se stimulează. 

- Nu injură... se descarcă.  

- Nu citeşte reviste în timpul orelor... se informează.  

- Nu distruge şcoala... o redecoreză.  

- Nu arunca cu cretă... studiază legea gravitaţiei.  

- Nu râde în ore... e fericit. 
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 Frizerul îl întreabă pe client :  

- Cum să vă tund ca să fiţi mulţumit ? 

        -  Gratis ! 

 

 

 

 

 Profesorul se străduieşte sa lămurească elevilor proverbul "Drumul cel mai 

scurt e şi cel mai bun". 

- Tata zice ca nu-i aşa! spune un elev. 

- Zău? Şi ce meserie are tatăl tău? 

- Şofer de taxi. 

 

 

Proaspăt căsătorită, tânăra soţie îi spune    

soţului: 

 -M-am săturat!!Eu fac mâncare,eu spăl,eu 

calc,eu fac curat în casă!De parcă aş fi o               

Cenuşăreasa! 

 Soţul: 

 -Ei,vezi draga mea!Nu ţi-am zis eu că o sa îţi 

ofer o viaţă ca-n poveşti?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrică realizată de colectivul  junior - redactori 
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