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WILL/WON’T FOR PREDICTIONS AND DECISIONS 

PROIECT DIDACTIC 
 

Prof. Antochi Amalia 

Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman 

 

Lesson: Will/Won’t for predictions and decisions Grammar: verb will/ won’t for predictions and 

decisions Communication: make predictions 

Type of lesson: Introducing new material 

Methods and techniques: 

a) main method: Communicative Approach 

b) elements of: audio-lingual and audio-visual approach, PPP 

c) techniques: presentation, conversation, explanation, matching, gap-filling, game 

 

Skills developed: listening, speaking, writing, reading. 

 

Objectives: 

a) cognitive: At the end of the lesson students will be able to: 

 use will in order to express predictions and decisions; 

 form affirmative, questions and negative statements using will /won’t ; 

 use the vocabulary in sentences; 

b) affective: 

 making the Ss confident in the ability to use the language; 

 creating interest in the topic; 

 using English while playing. 

 

Materials: textbook, blackboard, video projector, handouts. 

Assumptions: - the Ss know the vocabulary related to expressing future; 

- the Ss remember the structures will/will not. 
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Name ------------------------------------------------------- Date ---------------------------- 

Will – Future Simple 

 

A. Use the verbs in brackets into the gaps and form sentences: 

 

Example: The weather  nice at the weekend. (to be) Answer: The weather will be nice 

at the weekend. 

 

 
1) Tomorrow it _  in Onești. (to rain) 

2) My friend  12 years old next Monday. (to be) 

3) Hey, John! Wait a minute! We  home with you. (to come) 

4) She  her boss next week. (to call) 

5) I think you  this job. (to get) 

6) They  at about 6 pm. (to arrive) 

7) The teacher  this exercise. (to explain) 

8) He  the book tomorrow. (to read) 

9) Lots of accidents  in that weather. (to happen) 

10) She  if you show her the spider. (to scream) 

 

B. Now, give the negative form of the sentences above: 

 

Example: The weather  nice at the weekend. (not / to be) Answer: The weather will not 

be nice at the weekend. 

 

 
1)    
 

2)    
 

3)    
 

4)    
 

5)    
 

6)    
 

7)    
 

8)    
 

9)    

10)    
 

C. Make questions about the sentences: 
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Example: Will the weather be nice at the weekend? 

1)    
 

2)    
 

3)    
 

4)    
 

5)    
 

6)    
 

7)    
 

8)    
 

9)    
 

10)    
 

D. Match the sentences on the left with the functions on the right: 

 

 

1) We'll have a storm tonight, I'm sure. 

2) I will not do your homework for you. 

3) I’ll send you a postcard from London. 

4) I’ll report you to the police next time. 

5) I’ll get your magazine from the shop. 

6) I won't tell anyone your secret. 

7) The year 2018 will be a very interesting year. 

8) I will send you the information. 

9) Don't worry, I'll be careful. 

10) I will leave soon. 

 

 

a) making a promise 

 

b) making a prediction 

 

c) making a decision 

 

d) expressing a voluntary action 

 

E. Complete with the verbs: 

e.g. When I’m older I will stay out late. 

buy - have - watch - eat - go - stay - go 

When I’m older I  TV as long as I like. When I'm older I  

 to parties. 

When I'm older  two children. 

 

When I'm older I  a car. 

 

When I'm older I   to the cinema. When I'm older I  many 

sweets. 
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When I’m older I will not.... 

write - go - wash - go - make 

When I’m older I  any homework. 
 

When I’m older I   my bed in the morning. When I’m older I  

 for a walk with my parents. When I’m older I 

 my father’s car. 

When I’m older I  to school. 

 

 

 

 

THE HOROSCOPE FOR 2019 
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Playing cards Meaning 
 

SPADES 

7 – you will receive an important letter/e-mail  

8 – you will go to a party soon 

9 – you will have success and good luck 

J – you will spend time with children 

Q – your wish will come true 

K – you will be lucky 

 

HEARTS 

9 – you will travel in a foreign country 

10 – you will have a happy marriage 

J – you will be happy 

Q – you will move house 

K – you will clean your room 

 

DIAMONDS 

9 – you will lose money so be careful 

10 – you will find out a secret 

J – someone will cheat on you 

Q – you will take an inportant decision 

K – you will be rich 

 

CLUBS 

9 – you will win at the lottery 

10 – you will be a boss 

J – you will be very important 

Q – someone will lie to you 

K - you will have an argument with somebody 
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Învățarea limbii engleze cu T.I.C. și Voki App 
 

Prof. Apăvăloaei Elena 

Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman 

 

Tehnologiile moderne devin o componentă integrantă a procesului de predare-învățare în 

ultimele decenii. Multimedia reprezintă unul dintre cele mai eficiente sisteme de predare vizuală. 

Tehnologiile folosite în scoli au un impact deosebit asupra procesului de învățare a limbii engleze. 

Pentru ca trecerea de la limba maternă la limba engleză să se facă cât mai rapid și mai eficient, profesorii 

nu mai sunt nevoiţi să recurgă doar la resurse tradiţionale, cum ar fi: CD-urile pentru exersarea 

pronunţiei, fişele de lucru, jocurile destinate exersării abilităţilor de exprimare orală şi scrisă, ci 

folosesc o multitudine de noi instrumente tehnologice și digitale. 

Din fericire, in unele școli, majoritatea orelor de limba engleză se desfășoară cu ajutorul tablei 

interactive, care completează resursele online obişnuite. Atunci când elevii au avut ca temă citirea unui 

fragment dintr-un text sau a unui text integral, la lecţie, profesorul poate utiliza o prezentare electronică, 

punând accentul pe dezvoltarea, prin mijloace vizuale, a vocabularului. Tabla interactivă permite 

profesorului să ascundă, să prezinte şi să evidenţieze în diverse moduri cuvinte, expresii sau idei din 

textul studiat. Textele digitale sunt deosebit de binevenite în învăţarea limbilor străine de către un grup 

mare de elevi, care urmează să lucreze pe acelaşi “element” al lecţiei. Acest format îi permite 

profesorului să aibă un control mai bun asupra clasei şi să menţine un contact vizual continuu, să 

direcţioneze atenţia tuturor instruiţilor asupra aceleiaşi secvenţe sau imagini, asupra aceluiaşi paragraf. 

De asemenea, textele online pot fi folosite în chestionare, în cadrul unor teste sau lucrări de laborator 

scrise, deoarece por fi expediate profesorului electronic. 

Aplicațiile software pentru cabinetele lingvistice îi ajută pe elevi să exerseze şi să îşi evalueze 

pronunţia engleză corectă. Înregistrările video sunt şi ele “prezente” la orele de limba engleză. Pentru 

a stârni interesul şi a asigura participarea tuturor elevilor la etapa de introducere în subiectul lecţiei sau 

la cea de consolidare a materialului însuşit, profesorul poate difuza secvenţe video. De asemenea, 

înregistrările video realizate în clasă îi ajută pe elevi să îşi dezvolte abilităţile de comunicare orală, să 

îşi observe “limbajul corporal”. Elevii sunt mult mai deschişi să accepte criticile constructive atunci 

când au posibilitatea să vadă “pe viu” greşelile pe care le-au făcut. Dacă lecţia devine obositoare, cea 

mai eficientă modalitate de a-i readuce pe elevi “pe linia de plutire” este cea vizuală. Sistemele de 

prezentări electronice (de ex., PowerPoint) pot fi folosite în abordarea conţinuturilor unei lecţii. Dacă 

pentru demersurile orientate spre exersarea competenţelor de scriere se mai caută încă metoda optimă 

de organizare, pentru cele de verificare a competenţelor de lectură elevii au ales, în unanimitate, 

prezentările electronice, acesta fiind, în opinia lor, cel mai atractiv mod de partajare a informaţiilor. 

Pentru a crea prezentări interactive, care să conţină text, primitive grafice, animaţie, precum şi 

elemente audio şi video, puteţi recurge, fără a sta la dubii, la Microsoft PowerPoint. Este cel mai 

cunoscut program de prezentare grafică disponibil. Apelând la el în realizarea sarcinilor de la lecţiile 

de limba engleză, elevii capătă cunoştinţe noi şi în domeniul utilizării aplicaţiilor Office. Instituind în 

aşa mod legătura cu obiectul de învăţămînt TIC, realizăm principiul interdisciplinarităţii. Elevii 

îndeplinesc cu plăcere asemenea sarcini, deoarece rezultatul este vizibil şi îi stimulează să persevereze, 

pentru a obţine mesaje vizuale şi sonore cât mai expresive. Disponibilitatea pe scară largă a sistemelor 
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de prezentări electronice nu este singurul motiv al popularităţii de care se bucură. Recurgerea la 

tehnologiile informaţionale oferă multiple oportunităţi. De ce PowerPoint? Dacă utilizaţi PowerPoint 

în procesul de pregătire pentru lecţie, economisiţi timp, 

evidenţiaţi aspectele importante ale temei cu ajutorul 

unor efecte vizuale, construiţi cu uşurinţă o oră 

interactivă, iar elevii manifestă un interes mai mare şi 

dau dovadă de mai multă participare decît în cazul unei 

lecţii obişnuite. 

Tehnologiile digitale au făcut studierea limbii 

engleze mult mai plăcută pentru elevi. Ele ne inspiră să 

fim mai creativi şi îi încurajează pe elevi să se implice 

mai mult în activităţile la clasă. În mod cert, 

tehnologiiile moderne constituie cheia succesului la 

orice disciplină. 

În egală măsura pot fi folosite cu succes 

applicațiile pentru telefoanele mobile la orele de limbă 

engleză, în special de către elevii de liceu, ghidați de 

profesor și cu apordul părinților acestora. De exemplu, 

Voki app, a fost de real ajutor in contextul învățării 

online. 

Elevii și-au creat câte un avatar, și-au 

inregistrat vocea și au creat un scurt material video, în 

cadrul a două lecții cu titlul My Favourite English 

Word. Ei și-au ales cuvăntul preferat din limba 

engleză și au argumentat în acelscurt video, pe care l-

au uploadat pentru ca toți ceilalti colegi să il poată 

vizualiza și sa îi dea feedback. Astfel, ei și-au 

dezvoltat și alte abilități, altele decăt cele digitale: 

creativitatea și vorbitul în public, chiar dacă prin intermediul unui avatar. 

 

Tehnologiile digitale au făcut studierea limbii engleze mult mai plăcută pentru elevi. Ele îi 

inspiră să fim mai creativi şi îi încurajează pe elevi să se implice mai mult în activităţile la clasă. În 

mod cert, tehnologiiile moderne constituie cheia succesului la orice disciplină. 

 

Bibliografie/Surse web: 

 https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Tehnologiilemodernelaoreledelimbaengleza.p

df 

 https://www.researchgate.net/publication/305677313_Teaching_and_Learning_Foreign_Lang

uages_ with_ICT 

 https://www.researchgate.net/publication/329572075_The_positive_Effect_of_ICT_on_the_E

nglish_ Language_Learning_and_Teaching 

 https://l-www.voki.com/ 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Tehnologiilemodernelaoreledelimbaengleza.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Tehnologiilemodernelaoreledelimbaengleza.pdf
https://www.researchgate.net/publication/305677313_Teaching_and_Learning_Foreign_Languages_
https://www.researchgate.net/publication/305677313_Teaching_and_Learning_Foreign_Languages_
https://www.researchgate.net/publication/305677313_Teaching_and_Learning_Foreign_Languages_with_ICT
https://www.researchgate.net/publication/329572075_The_positive_Effect_of_ICT_on_the_English_
https://www.researchgate.net/publication/329572075_The_positive_Effect_of_ICT_on_the_English_
https://www.researchgate.net/publication/329572075_The_positive_Effect_of_ICT_on_the_English_Language_Learning_and_Teaching
https://l-www.voki.com/
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Educația interdisciplinară conectată la secolul XXI 
 

Prof. Antoci Genoveva  

Bibl. prof. doc. Popa Iuliana 

Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Săbăoani 

 

„Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viața nu este împărțită pe 

discipline”(J. Moffett). 

 

Reforma conținuturilor învățământului românesc din perioada contemporană a creat cadrul 

unor transformări la nivel de curriculum, între care se distinge perspectiva interdisciplinară. În procesul 

de învățământ, se regăsesc demersuri interdisciplinare la nivelul corelațiilor minimale obligatorii, 

sugerate chiar de planul de învățământ sau de programele disciplinelor sau ariilor curriculare. În 

înfăptuirea unui învățământ modern, formativ, predarea –învățarea interdisciplinară este o condiție 

importantă. Corelarea cunoștințelor de la diferite discipline de învățământ contribuie substanțial la 

realizarea educației elevilor, la formarea și dezvoltarea flexibilității gândirii, a capacităților de a aplica 

cunoștințele în practică, corelarea cunoștințelor fixează și sistematizează mai bine cunoștințele, o 

disciplină o ajută pe cealaltă să fie mai bine însușită. 

Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nici o disciplină de învăţământ nu constituie 

un domeniu închis, ci se pot stabili legături intre discipline. Ea apare ca necesitate a depăşirii limitelor 

creatoare de cunoaştere, care a pus graniţe artificiale între diferite domenii ale ei. Argumentul care 

pledează pentru interdisciplinaritate constă în aceea că oferă o imagine integrată a lucrurilor care sunt 

analizate separat. Predarea interdisciplinară pune accent simultan pe aspectele multiple ale dezvoltăii 

copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigură formarea 

sistematică şi pogresivă a unei culturi comunicative necesare elevului în învăţare, pentru 

interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgeea cu succes a treptelor următoare în învăţare, pentru 

învăţarea permanentă. 

În opinia lui G. Văideanu, interdisciplinaritatea „implică un anumit grad de integrare între diferitele 

domenii ale cunoaşterii şi între diferite abordări, ca şi utilizarea unui limbaj comun permiţând 

schimburi de ordin conceptual şi metodologic”. 

În procesul de învăţământ se regăsesc demersuri interdisciplinare la nivelul corelaţiilor 

minimale obligatorii, sugerate chiar de planul de învăţămând sau de programele disciplinelor sau 

ariilor curriculare. Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul conţinuturilor, obiectivelor, dar 

se creează şi un mediu propice pentru ca fiecare elev să se exprime liber, să-şi dea frâu liber 

sentimentelor, să lucreze în echipă, individual. 

În înfăptuirea unui învăţământ modern, formativ, predarea – învăţarea interdisciplinară este o 

condiţie importantă. Corelarea cunoştinţelor de la diferitele obiecte de învăţământ contribuie 

substanţial la realizarea educaţiei elevilor, la formarea şi dezvoltarea flexibilităţii gândirii, a capacitaţii 

lor de a aplica cunoştinţele în practică.Corelarea cunoştinţelor fixează şi sistematizează mai bine 

cunoştinţele, o disciplină o ajută pe cealaltă să fie mai bine însuşită.Posibilităţile de corelare a 

cunoştinţelor dintre diferitele obiecte de învăţământ sunt nelimitate. 

Important este ca predarea – învăţarea să fie văzută ca o modalitate modernă de realizare a 

eficienţei lecţiilor, iar învăţătorul, pentru a-şi atinge obiectivele propuse trebuie să se pregătească din 

timp şi să apeleze la capacitatea sa creatoare. Predarea – învăţarea prin corelarea obiectelor de studiu 

reprezintă noul în lecţii, care activează pe elevi, le stimulează creativitatea şi contribuie la unitatea 



Simpozionul Interdisciplinar Pro Liber ISSN- 2559-219-X 
 

12 | P a g e  

  

procesului instructiv – educativ, la formarea unui om cu o cultură vastă. 

Trebuie, așadar făcut pasul de la conţinuturi la personalitatea celui cu care se lucrează. Astăzi, 

acest aspect se numeşte învăţare centrată pe elev. Astfel, importante devin metodele cu care se 

prelucrează conţinuturile şi prin intermediul cărora este implicat educatul în procesul de dezvoltare a 

sa. Soluţia este aceea de a regândi atât conţinutul cât şi metoda, plecând de la studiul educatului. 

Metafora lui John Dewey sugerează direct că elevul devine ,, soarele în jurul căruia gravitează,, 

dispozitivele pedagogiei. Educatul, cu toate resursele sale psihologice, este centrul în jurul căruia 

gravitează conţinutul, metodele, mijloacele de învăţământ, profesorul, spaţiul clasei, organizarea 

clasei, organizarea instruirii. 

Învăţământul modern îşi pierde treptat caracterul reproductiv, orientat spre însuşirea de 

cunoştinţe, devenind din ce în ce mai creativ şi activ, centrându-se pe dezvoltarea competenţelor. 

Teoriile actuale ale personalităţii arată că nu există om fără calităţi. 

Pedagogia modernă a demonstrat eficienţa utilizării metodelor interactive la lecţie (conversaţia 

euristică, problematizarea, demonstraţia, jocul de rol, dezbaterea, metode şi tehnici de lucru individual 

sau pe echipe). Educatorul trebuie să îşi adapteze conţinuturile la specificul educatului şi să găsească 

cele mai bune metode de valorificare a acestuia. Este un proces dificil dar merită a fi realizat pentru că 

cel mai important lucru în procesul instructiv-educativ este să contribui la dezvoltarea educatului şi să 

obţii tot ce este mai bun la el. (Goodson, 1994) 

Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării 

copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigură formarea 

sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesară elevului în învăţare, pentru 

interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învăţare, pentru 

învăţarea permanentă. 

„Elevul viitorului va fi un explorator” – spune Marshall McLuhan. Pentru aceasta el trebuie să 

fie conştientizat de importanţa învăţării prin cercetare, prin descoperire, de importanţa realizării 

conexiunilor între diferitele discipline. 

Un curriculum centrat pe nevoile, posibilităţile, pe ritmul, rolurile şi demersurile celui care 

învaţă ar putea reprezenta cadrul integrator care va înlocui curriculumul centrat pe disciplinele de 

învăţământ. Formarea experienţei şi dezvoltarea competenţelor nu trebuie să fie doar obiective scrise 

pe hârtie. Nouă dascălilor ne revine misiunea de a forma aceste competențe, de a şti cum să le 

implementăm în activitatea zilnică de predare, învăţare şi evaluare, de a descoperi valorile ce se ascund 

în fiecare din elevii noștri. Reușita va depinde mult de calitatea actului didactic și a parteneriatului 

educator-educat. 

 

Bibliografie: 

Ciolan Lucian. (2008). Invatarea integrata, Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Iaşi:  

Editura Polirom, 

Cucoş, Constantin. (1996). Pedagogie. Iaşi: Editura Polirom, 

Ionescu, Miron si Radu, Ioan. (2001). Didactica modernă. Cluj-Napoca: Editura Dacia, Stanciu, 

Mihai. (1999). Reforma conţinuturilor învăţământului. Iaşi, Editura Polirom, Văideanu, George . 

(1975). Interdisciplinarite. U.N.E.S.C.O. 
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STILUL ARHITECTURAL BIZANTIN 

 

Prof. Creţu Mirela 

Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman 

 

Disciplina: Religie, cult ortodox 

 

Tipul lecţiei: Predare / însuşire de noi cunoştinţe  

 

Competenţe generale: Definirea specificului propriei credinte, in raport cu alte credinte si convingeri 

 

Competenţe specifice: Identificarea şi prezentarea elementelor definitorii ale artei creștin ortodoxe în 

contextul integrării acesteia în arta laică românească şi în arta creştină universal 

 

Competenţe derivate: 

C1:să cunoască elementele descriptive ale stilului bizantin; 

C2:să identifice elementele stilului bizantin în monumentele de arta religioasă;  

C3:să dezvolte interes față de arta religioasă ; 

C4:să dezvolte abilități digitale. Strategia didactică 

 

Metode şi procedee:  Conversaţia euristică, expunerea, explicaţia, generalizare; 

 

Mijloace de învăţământ utilizate la lecţie: Manualul, caietul de notiţe, fişe de lucru , cu conţinut informativ 

şi sarcini de lucru, filmul material informativ în format power point, instrumente web 2.0: Kanva, 

pinterest, informații în programul PPT, poster; 

 

Forme de organizare: Pe grupe, individual şi frontal; 

 

 Bibliografie: 

- Cucoş, Constantin, Educaţia religioasa, Editura „Polirom”, Iaşi, 1991 

- Branişte, Pr. Prof. Dr. Ene, Noţiuni de artă bisericească, arhitectură şi pictură creştină, partea 

a II-a Editura Episcopiei Dunării de jos, Galaţi, 2002 

- Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura  

„Reîntregirea”, Alba Iulia, 200 
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STILUL BIZANTIN 

 

Este stilul oficial al Bisericii Ortodoxe; A apărut între secolulele IV- VII. 

A avut o evoluţie cu urcuşuri şi coborâşuri în dezvoltare, 

dintre care perioade de aur au fost în timpul Impăratului 

Justinian;odată cu cucerirea Constantinopolului de către 

turci(1453) arhitectura nu va mai fi la fel de unitară, luând naştere 

la variaţii ale stilului bizantin,majoritatea     bisericile erau ridicate 

pe un plan bazilical cu 3, 4 sau 5 nave, preluat de la vechea bazilică 

romană. 

Cea mai reprezentativă caracteristică a stilului este 

utilizarea mozaicurilor pentru decorarea interioară, sintetizează 

elementele specifice lumii romanice şi pe cele ale lumii arabe; 

decoraţiunile sunt influienţate deasemenea de arta araba, care 

foloseşte motive abstracte de geometrie şi motive florale stilizate 

În secolul IX se impune planul de cruce greaca, se aduc 

modificări sistemului desusţinere a cupolei (acum se sprijină direct 

pe ziduri, fiind eliminaţi contrafortii 

Bisericile de stil bizantin se caracterizează prin: 

 Împărţirea în trei încăperi: pronaos, naos si altar,ultimele doua despărţire între ele prin 

catapeteasmă, 

 Acoperişul în formă de bolta arcuită, prezenţa 

unei cupole centrale ridicată deasupra naosului în 

care este pictat HristosPantocratorul, 

 Contrastul evident dintre aspectul exterior simplu 

şi sobru şi interiorul bogat ornamentat prin picturi 

sau mozaicuri. 

  Sculptura este foarte săracă, prezentă numaila 

ornamentarea ferestrelor, uşilor şi coloanelor 

 planul cruciform care reiesedin apariţia absidelor 

în pereţii laterali 

 Arcul semicircular sprijinit pe coloane 

 Materialele folosite în construcţie sunt: cărămida 

frecvent şi uneori piatra. 

 Biserici representative: Sf. Sofia – Istanbul, San 

Vitale-Ravenna, Sf. Sva – Belgrad,SF. Marcu - Veneţia 

 

 

Exemple de postere realizate de elevi, ca activitate de fixare a cunoștințelor: 
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”DE LA CES LA  SUCCES!” 
 

Proiect educaţional local propus CAEJ 2020 

 

Prof. Dascălu Elena Gabriela 

Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman 

 

Argument 

Valorificarea potenţialului creator al elevilor de la şcoala profesională pe baza cunoaşterii şi 

înţelegerii importanţei educaţiei şi culturii în formarea lor pentru viitor. 

Calendarul acestui proiect contine activitati cu caracter stiintific si practic, astfel incat sa 

contureze trasaturile de personalitate ale elevilor, in toata complexitatea lor. 

 

Activităţi: 

 

Activitatea nr. 1 

a. Denumire activitate: Organizarea proiectului ”DE LA CES LA SUCCES!”, formarea grupului 

ţintă şi lansarea proiectului la nivelul şcolii, al comunităţii locale şi al comunităţii judeţene; 

 

b. Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Roman; 

 

c. Perioada de desfăşurare: octombrie 2019; 

 

d. Responsabil: Profesor Dascălu Elena Gabriela; 

 

e. Desfăşurarea activităţii: work-shop în sala de festivităţi a Colegiului Tehnic „Petru Poni”,Roman,  

lansarea proiectului, împărţirea de pliante; 

 

f. Rezultate așteptate: mediatizarea proiectului; 

- site-ul şcolii; 

- ISJ Neamţ; 

- poster; 

- site-urile şcolilor partenere. 



Simpozionul Interdisciplinar Pro Liber ISSN- 2559-219-X 
 

19 | P a g e  

  

Activitatea nr. 2 

a. Denumire activitate: BOGĂŢIILE TOAMNEI 

b. Aplicant: Colegiul Tehnic „Petru Poni”,Roman;  

c. Perioada de desfăşurare: 21 octombrie 2019 -27 noiembrie 2019; 

d. Responsabil: consilier educativ profesor Corhăneanu Cătălina,echipa de implementare a proiectului 

şi profesorii îndrumători; 

e. Grup ţintă: La acest concurs pot participa elevii din învăţământul profesional care studiază la 

Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman şi la şcolile partenere, precum şi cadrele didactice îndrumătoare. 

 

Concurs local de desene si colaje 

Concursul se adresează elevilor din învăţământul profesional şi se desfăşoară pe două 

secţiuni:desen- grafică-pictură şi colaje. 

Un concurent poate participa la oricâte secţiuni doreşte, dar cu câte o singură lucrare la fiecare 

secţiune, lucrare ce este însoţită de fişa de înscriere.Lucrările înscrise în concurs nu se restituie, 

indiferent dacă au fost premiate sau nu. 

 

Precizări privind secţiunile concursului: 

 Secţiunea I:expoziţie-concurs de desene în tehnicile menţionate pe tema precizată.Se 

apreciază  

originalitatea lucrărilor şi respectarea temei; 

 Sectiunea II:expoziţie-concurs de colaje efectuate din materiale reciclabile sau nou-

cumpărate  

pe tema concursului.Se apreciază originalitatea lucrărilor. 

 

Activitatea nr. 3 

a. Denumire activitate: Concurs judeţean de cultură medie tehnică generală 

b. Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic ,,Petru Poni” Roman; 

c. Perioada de desfăşurare: februarie 2020; 

d. Responsabil: Profesor Dascălu Elena Gabriela şi echipa de proiect; 

e. Desfăşurarea activităţii:work-shop în sala de festivităţi a Colegiului Tehnic “Petru Poni”, Roman,  

primirea participanţilor, desfăşurarea concursului, evaluarea lucrărilor, premierea elevilor; 

 

Activitatea nr. 4 

a. Denumire activitate: Publicarea materialelor din cadrul proiectului în revista “DE LA CES LA 

SUCCES!”; 

b. Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic ,,Petru Poni” Roman; 

c. Perioada de desfăşurare: iulie 2020; 

d. Responsabil: Profesor Dascălu Elena Gabriela, Profesor Corhăneanu Cătalina şi echipa de proiect; 

e. Desfăşurarea activităţii: work-shop în sala de festivităţi a Colegiului Tehnic “Petru Poni”, Roman,  

prezentarea revistei cu nr. 1 a proiectului; 

f. Rezultate așteptate:  

- promovarea valorilor fundamentale; 

- elaborarea unui buletin informativ; 
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- evaluarea impactului activităţilor derulate asupra percepţiei tinerilor privind necesitatea  

desăvârşirii educaţiei şi culturii pentru formarea lor viitoare. 

 

Evaluare: 

 

Indicatori calitativi: 

 implicarea în activităţi a elevilor ; 

 implicarea în activităţi a cadrelor didactice; 

 realizarea atelierelor tematice ; 

 implicarea partenerilor de proiect; 

 

Indicatori cantitativi: 

 portofoliul proiectului – 1; 

 realizarea unui DVD cu secvențe din activitățile derulate – 1; 

 elaborarea revistei proiectului; 

 

Indicatori de eficienţă: 

 Întărirea imaginii şcolii în comunitate, deschiderea unor noi parteneriate şi consolidarea celor 

deja  

existente; 

 Volumul de informaţii, concentrat şi consecvent asimilat de elevi; 

 Sensibilizarea asupra acestei problematici a altor persoane din școală; 

 

Diseminare: 

- revistele școlii: Eco Science, Amprente, Vocea noastră,Un tânăr educat, un mediu mai 

curat. 

- www.didactic.ro; 

- www.iteach.ro; 

- site-urile partenerilor din proiect; 

 

Sustenabilitate: 

Acest proiect se poate derula în continuare datorită faptului că școala este un mediu stabil, 

organizat, flexibil în funcție de nevoile tinerilor, cu resurse umane, materiale, adaptat noutăților și 

cerințelor din diverse domenii; 

În funcție de feed-back-ul partenerilor din proiect, ediția următoare poate fi propusă a se realiza 

la nivel judeţean. 

http://www.didactic.ro/
http://www.iteach.ro/
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Bogățiile toamnei: 

 

 
Concursul județean: “Să ne întrecem într-ale stiinței” 



Simpozionul Interdisciplinar Pro Liber ISSN- 2559-219-X 
 

22 | P a g e  

  

 



Simpozionul Interdisciplinar Pro Liber ISSN- 2559-219-X 
 

23 | P a g e  

  

Inovații în predarea limbii engleze 
 

Prof. Dumea Antonela 

Colegiul Tehnic “Petru Poni”,  Roman 

 

Cum putem adapta vechile conținuturi unui context nou digital pe care să îl predăm elevilor 

născuți in era digitală? Este o întrebare al cărei răspuns ar ușura activitatea tuturor cadrelor didactice 

indiferent de materia pe care o predau. 

 

Una dintre tendințele actuale este învățarea online. Se pot urma cursuri care sunt însoțite de 

materialul didactic, care conțin teste, cuprind sesiuni de învățare față în față cu profesorul inițiator prin 

intermediul unor webinare. La aceste cursuri pot participa atât profesori cât și elevi. Se numește 

învățarea mixtă. Aceste cursuri online cuprind numeroase activități creative care sunt ulterior evaluate. 

În cadrul acestui tip de învățare se pune accent pe interacțiunea dintre profesori și elevi (care sunt la 

rândul lor profesori). Beneficiul este că pe lângă faptul că poți învăță alături de elevi din toate părțile 

lumii se pot posta comentarii și sugestii, se pot atașa materiale didactice care pot fi folosite la clasă. 

Cum ne ajuta în activitatea didactică? Avem materiale inedite, autentice, adaptate unei anumite culturi, 

cu nivele lingvistice diferite. 

 

O altă tendință modernă este așa-numita învățare cu mobilul. Există atât de multe resurse 

online, care sunt accesibile doar cu o aplicație pe telefonul mobil încât această tendință, tind să cred că, 

va deveni o metodă. Deși ușurează procesul educațional, aceste aplicații, devin utile când sunt folosite 

ocazional. Putem folosi aplicațiile de pe telefon, pentru a transforma simpla redare a exercițiilor de 

vocabular într-un joc amuzant și competitiv cu alți colegi de clasă. Aceste jocuri se pot repeta, deoarece 

sunt introduse exerciții de repetare activă ce pot ajuta elevii să rețină cuvinte sau expresii. Un astfel de 

exemplu, este aplicația Wordable, 

recomandată de Cambridge University 

Press. Atât profesorii cât și elevii au la 

dispoziție resurse gratuite oferite de 

Essentials English, ce includ cărți cu 

expresii, planuri de lecții, activități 

pentru diverse activități culturale. O altă 

abilitate ce poate fi dezvoltată prin 

intermediul aplicațiilor este aceea de 

audiție. Elevii pot exersa gratuit cu ajutorul aplicațiilor de înaltă calitate, împărțite pe nivele, si pot 

răspunde la întrebări de verificare. O astfel de aplicație este Tri Pro English Website sau Mobile 

Apps. 

 

Gamification, sau învățarea prin jocuri a devenit un termen bine cunoscut de cei interesați de 

folosirea unor metode moderne în predare. Există jocuri dezvoltate pe anumite interese precum jocuri 

despre războaie, despre fotbal, aventură. De exemplu, pentru elevii pasionați de fotbal, există 

LearnMatch, prin intermediul căruia se pot dezvolta cunoștințele lexicale ale elevilor. Learn 

Languages with Ruby Rei, este un joc interactiv de aventuri. Elevii învață să negocieze, să colaboreze, 

să lege prietenii pentru a evada de pe o planeta îndepărtată aflată la capătul universului.  

http://triproenglish.com/
http://triproenglish.com/
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Însă aceasta tendință de folosire a tehnologiei moderne nu este singura tendință din zilele noastre. 

Limba engleză este mai mult decât o limbă străină sau o limbă modernă, lingua franca. Deși 

controversat la început, termenul a ajuns să apară și în resursele școlare recente. Un astfel de exemplu 

este PronPack 1-4 care printr-o abordare care sfidează regula, subliniază importanța accentului, si nu 

acuratețea gramaticală. Acest exemplu de învățare nu se axează pe un anumit accent, britanic sau 

american ci pregătește pentru o engleză globală prin învățarea mixtă și prin jocuri. 

 

Învățarea bazată pe cercetare nu este o idee nouă. Dar acum se vorbește despre învățarea 

într-o lume complexă, cu multe conținuturi, teme din diferite articole, personaje, etc, care pur și simplu, 

sunt nerealiste pentru elevii de azi, elevii secolului 21. Există cursuri întocmite de edituri care folosesc 

conținut autentic video și audio, pentru a aduce realitatea în clasă, în procesul educațional. Cursurile 

Fast Track 5 si Wider World (Pearson si BBC) încurajează elevii să practice diferite abilități, cum ar 

fi cele de comunicare, necesare în societatea de azi. Un alt curs intitulat Perspectives dezvoltat de 

National Geographic include povestiri adevărate pentru a motiva elevii să gândească critic și să devină 

creativi. 

 

Teaching Grammar: From Rules to Reasons creat de Pavilion Publishing este o abordare 

nouă de predare a gramaticii prin observare. Profesorii și elevii descoperă cum scriitorii și diferite 

persoane intervievate folosesc gramatica pentru a se exprima în scris sau verbal în viața de zi cu zi. Tot 

pentru dezvoltarea cunoștințelor de gramatică se poate folosi și cursul Teaching Lexically Delta 

Publishing care combină predarea gramaticii și a lexicului pentru o învățare mai eficientă, în loc de a 

simplifica limbajul pentru a preda gramatică și noțiuni lexicale , adică tradițional. 

 

Toate aceste instrumente fac parte din procesul de schimbare și adaptare a conținuturilor pentru 

a ușura procesul de predare-învățare. Este un proces aflat la începutul său, dar care este binevenit în 

măsura în care reușește să transmită conținuți necesare dezvoltării elevilor, pregătirii lor reale pentru 

societatea în care își vor folosi cunoștințele si abilitățile. Era predării cu creta albă pe tabla neagră pare 

a se apropia de sfârșit. O inovație are valoare doar dacă reușește să ajute elevii să comunice in engleză 

mai bine, și de măsura în care ajută cadrele didactice să motiveze elevii, să-i încurajeze, să-i formeze 

pentru secolul digital. 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Barker, P. (2002). On being an online tutor. Innovations in Education and teaching  

International 

2. Candlin, C. and Byrnes, F. (1995). Designing for open language learning - Teaching roles and  

learning strategies. In S. Gollin (ed.), Language in Distance Education. How Far Can We Go? 

Proceedings of the NCELTR Conference (pp. 126-141). Sydney: NCELTR. 

3. https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/ten-trends-innovations-english-language-

teaching- 2018 

https://www.ef.co.uk/
https://www.pearsonelt.com/catalogue/secondary/wider-world.html
https://www.pavpub.com/teaching-grammar-from-rules-to-reasons/
http://www.britishcouncil.org/voices-magazine/ten-trends-innovations-english-language-teaching-
http://www.britishcouncil.org/voices-magazine/ten-trends-innovations-english-language-teaching-
http://www.britishcouncil.org/voices-magazine/ten-trends-innovations-english-language-teaching-
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CREDINȚA IN DUHUL SFÂNT 

PROIECT DIDACTIC 

 

Prof. Pîslaru Mihaela 

Colegiul Tehnic “Petru Poniˮ Roman 

 

Instituția de învățământ: Colegiul Tehnic ˮPetru Poniˮ Roman 

Disciplina : Religie romano-catolică 

Clasa : a XI a 

Unitatea de învățare: Raportul Revelaţie-credinţă Subunitatea : Credinţa în Sfânta Treime  

Subiectul lectiei: Credinţa în Duhul Sfânt 

Tipul lecției: mixtă 

Durata : 50 minute 

 

COMPETENŢE SPECIFICE 

1. Sintetizarea adevărurilor de credinţă mărturisite în simbolurilor credinţei catolice. 

2. Identificartea principalelor intervenţii ale Preasfintei Treimi în istoria mântuirii. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

1. RESURSE PROCEDURALE 

 SISTEM METODOLOGIC: explicaţia, conversaţia euristică, problematizarea, 

explicaţia, povestirea lucrul cu textul biblic. 

 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe 

2. RESURSE MATERIALE: catalog, tablă, cretă, biblia, fişţa de lucru 

3. MODALITĂŢI DE EVALUARE: observaţia sistematică, evaluare orală  

4. LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de clasă 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Biblia 

2. CBC, Ed. ARCB 1993. 

3. Dumea Claudiu, Istoria mântuirii, Ed. ARCB 1993. 

4. Credinţa catolică, Ed. ARCB 1991. 

5. Cristian Scripcaru, caiet auxiliar pentru orele de religie si cateheze, cl. a XI-a 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
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Schiţa tablei 

Credinţa în Duhul Sfânt 

 

 

1. Sfântul Duh este Cea de a treia Persoană a Sfintei Treimi. A participat direct la Facerea 

lumii: Duhul care pluteşte peste ape 

Să facem om după chipul și asemănarea Noastră. (Geneza 1, 26) 

2. Cred în Duhul Sfânt..... (CREZUL SAU SIMBOLUL DE CREDINȚĂ) Cele trei Persoane 

ale Sfintei Treimi sunt într-o relaţiei de întrepătrundere reciprocă. 

 

3. Etimologia cuvântului Duh – ebraică- Ruah – suflare, aer, vânt 

 

4. Denumiri : 

a. Paraclet, Mângâietorul, Duhul Adevărului – IN 14,16-26 in 16,13 

b. Sf. Paul – Duhul făgăduinţei, Duhul înfierii, Duhul Domnului 

c. Sf. Petru – Duhul slavei 1 Pt 4,14 

 

5. Simbolurile Duhului Sfânt – apa, ungerea, focu, norul şi lumina, pecetea, mâna, degetul, 

porumbelul 

 

6. Prezenţa Duhului Sfînt în Biblie 

a. Creaţie 

b. Dumnezeu promite lui Abraham un fiu 

c. Judecători, regi, profeţi – darurile Duhului Sfânt 

d. Zămislirea lui Isus, activitatea publică, patima, moartea şi Învierea lui Isus „Iar când 

va veni Mângâietorul pe care Eu îl voi trimite vouă, Duhul Adevărului, care de la Tatăl 

purcede, Acela va mărturisi despre Mine” (Ioan 15, 26). 

e. Coborârea Duhului Sfânt – Biserica, Duhul Sfânt ni se transmite prin Sfintele Taine. 

Harul dumnezeiesc îl primim gratuit. 

 

7. Lucrări ale Sfântului Duh: 

 Biblia-scrisă sub inspirație divină 

 Conciliile ecumenice 

 Îl primim în dar la botez, mir, maslu, preotie 

 Rugăciuni prin puterea Duhului Sfânt 
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METODA PROIECTULUI INTERDISCIPLINAR 

– o metodă inovatoare de predare a limbii engleze din perspectiva implicării 

active a elevilor 
 

Prof. Sandu Laura 

Colegiul Național “Roman – Vodă” Roman 

"Nu am eșuat; Tocmai am găsit 10.000 de căi care nu vor funcționa” 

Thomas Edison 

 

Secolul în care trăim este unul al schimbării. Totul se schimbă extrem de repede. Ceea ce este 

astăzi cea mai recentă inovație în ceva, mâine ar putea fi deja depășită pentru că altceva a apărut pe 

piață. În consecință, noi, ființele umane, trebuie să ținem pasul cu cele mai recente informații. Și nu 

spun că este ceva bun sau ușor. Dimpotrivă, cred că este foarte stresant și de cele mai multe ori obositor. 

Dar, din păcate, aceasta este lumea în care trăim și trebuie să ne adaptăm dacă vrem să supraviețuim. 

Mai mult decât atât, elevii secolului 21 observă că nu au nici o șansă de reușită fără o educație de 

calitate și drept urmare își doresc să fie câștigători într-o lume a concurenței, cei mai mulți fiind dispuși 

să facă tot posibilul pentru a reuși. În consecință, noi, profesorii care avem privilegiul de a lucra cu 

studenți / elevi dedicați, avem și obligația morală de a ne perfecționa, astfel încât să oferim acestor 

studenți șanse egale cu a acelora care studiază în colegii și licee bine cunoscute și bine apreciate din 

întreaga Europă . Care este primul pas? 

Ei bine primul pas este ca fiecare profesor să fie bine informat cu privire la ultimele schimbări 

și tendințe care au apărut în procesul de predare , în toate țările dezvoltate. Un profesor ar trebui să se 

documenteze și să participe la diferite tipuri de seminarii care i-ar putea face cunoscute noile căi, 

tehnici, metode și perspective privind predarea. Următorul pas este ca profesorul să fie dispus să 

reflecteze asupra modului său de predare pentru a vedea ce este potrivit pentru tipul de elevi pe care îi 

are și ce nu, ce tehnică funcționează bine și care nu, ce metodă trebuie menținută și care abordare ar 

trebui să fie schimbată. Richards (1990: 5) consideră că reflecția este o componentă cheie a dezvoltării 

cadrelor didactice, afirmând că cercetarea de sine și gândirea critică pot "ajuta pe profesori să treacă de 

la un nivel în care aceștia pot fi îndrumați în mare parte de impuls, intuiție sau rutină la un nivel unde 

acțiunile lor sunt ghidate de reflecție și gândire critică ". Lange (1990) consideră ca există o legătură 

strânsă între predarea reflectivă și dezvoltarea profesorilor: "Procesul de reflecție permite dezvoltarea 

abilității cadrelor didactice de a experimenta într-un cadru de informații dobândite și experiență 

crescândă. Le oferă oportunitatea de a examina relațiile cu elevii, valorile, abilitățile lor, precum și 

succesele și eșecurile acestora într-un context realist. Astfel începe calea dezvoltării cadrului didactic 

spre a deveni un "profesor expert". "(Lange 1990: 240-250) Odată ce procesul de reflecție a avut loc, 

profesorul are posibilitatea de a alege între diferite metode inovatoare care se potrivesc cel mai bine 

tipurilor de elevi pe care îi învață. El / ea poate alege între învățarea bazată pe întrebări, învățarea 

bazată pe sarcini, învățarea bazată pe problematizare și învățarea bazată pe proiecte. O metodă 

modernă, dar puțin folosită din cauza faptului că implică mult timp- pe care cei mai mulți profesori nu-

și permit să-l folosească în detrimentul activității clasice de predare- este metoda proiectului. Este o 

metodă care implică o colaborare interdisciplinară și care aduce creștere profesională, dar care implică 

în același timp și multe provocări. Există multe motive pentru a începe un parteneriat interdisciplinar, 

cum ar fi: dorința de a crea un nou curs, de a scrie noi materiale, de a satisface nevoile studenților/ 
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elevilor, de a experimenta ceva ce nu s-a mai încercat înainte sau pur și simplu de a lucra cu un coleg 

drag pentru a crea ceva palpabil și original (o broșură, un articol informativ etc.). Desigur, atunci când 

se are în vedere formarea unor alianțe interdisciplinare, mulți profesori se pot simți îngrijorați sau 

nesiguri de unde și cum să înceapă, dar odată ce aceste obstacole sunt depășite, nu există nici un dubiu 

că încercarea de a depăși granițele disciplinare duc la inovații care ar fi imposibile fără fuzionarea celor 

două perspective disciplinare. Prin traversarea granițelor disciplinare tradiționale, cadrul didactic se 

autodepășește pe sine și îi forțează și pe partenerii săi, în același timp, să creeze și să dezvolte noi 

perspective de gândire și metode de predare care nu ar fi niciodată posibile dacă nu ar fi avut curajul 

să se aventureze dincolo de granițele propriului domeniu. Cu toate acestea, există câteva aspecte care 

trebuie luate în considerare atunci când se decide să se formeze o astfel de alianță interdisciplinară: în 

primul rând, deși produsul final al unui proiect interdisciplinar de succes oferă șansa de a îmbogăți 

experiența de predare a profesorilor și de acumulare de informații a elevilor, cei care iau parte la un 

astfel de proiect ar trebui să știe că sunt pe punctul de a explora un teritoriu neacoperit anterior, ceea 

ce implică anumite riscuri. Un prim obstacol care apare, de obicei, este rezistența celorlalți colegi de 

a recunoaște beneficiile potențiale ale colaborării cu alții. Și dacă colegul în cauză este un superior, cu 

atât mai mare este provocarea. De aceea, partenerii interdisciplinari trebuie să își susțină poziția și să-

și apere eforturile. În al doilea rând, trebuie știut că atât colaborarea cât și cooperarea cu membrii 

echipei interdisciplinare nu este o sarcină ușoară. Reușite și eșecuri, urcușuri și coborâșuri vor apărea 

în cadrul echipei, dar nu trebuie uitat faptul că munca pentru a găsi un teren comun și a dezvolta relații 

profesionale eficiente reprezintă considerente esențiale în încercarea de a atinge obiective 

interdisciplinare. În al treilea rând, există cel puțin trei aspecte care trebuie discutate în primele etape ale 

unui proiect, pentru a evita conflictele dintre membrii echipei: (a) obiectivele și așteptările, (b) nivelul 

angajamentului fiecărui membru și (c) terminologia care trebuie utilizată în discuțiile în echipă pentru 

a crea o limbă comună între membrii echipei. Chiar dacă este important să se știe că obiectivele pot 

evolua în timp, este de asemenea necesar să se asigure că așteptările inițiale ale membrilor diferitelor 

grupuri nu sunt ireconciliabile. Dacă membrii echipei încep să-și imagineze rezultatele proiectului în 

mod fundamental diferit, ar putea fi dificil, dacă nu chiar imposibil, să realiniezi obiectivele în timp ce 

proiectul este în curs de desfășurare. De aceea este imperativ să se convină asupra obiectivelor și 

așteptărilor proiectului chiar de la bun început. 

De asemenea, este foarte important ca fiecare partener să fie responsabil și să-și îndeplinească 

sarcinile în mod conștiincios, astfel încât nici un membru al echipei să nu se simtă frustrat că face cea 

mai mare parte  a muncii, în timp ce ceilalți își asumă toate meritele. Un alt lucru care trebuie luat în 

considerare este faptul  că oamenii care au ca domeniu de studiu discipline diferite au uneori căi 

distincte sau foarte diferite de a face lucrurile sau de a preda. În consecință, pot apărea fricțiuni între 

membrii unei echipe interdisciplinare atunci când vine vorba de metodele care trebuie aplicate: unii ar 

putea afirma că prelegerile sunt cea mai eficientă metodă de predare, în timp ce alții pot dori să adopte 

o perspectivă de predare centrată pe elev. Neluarea în seamă a opiniei celorlalți sau respingerea acesteia 

ar putea pune în pericol progresele înregistrate în atingerea obiectivelor proiectului; în consecință, 

fiecare membru al echipei trebuie să păstreze o atitudine deschisă față de opiniile celorlalți și să profite 

cât mai mult de o nouă perspectivă. Nu în ultimul rând, în timp ce două minți gândesc mai bine decât 

una, nu trebuie să uităm că prea multe păreri pot crea haos. Consensul este greu de atins atunci când 

există prea multe opinii, și de aceea este mai bine să fie câți mai puțini membri într-un proiect. Aceasta 

înseamnă că, pentru ca un proiect să funcționeze fără probleme, doi parteneri sunt suficienți. Cu toate 

acestea, pentru cei care au mai multă experiență și care doresc să se implice în proiecte mai complexe 
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care au nevoie de mai mulți membri, consensul se poate atinge atunci când există unul sau doi oameni 

responsabili care vor avea dreptul să ia decizia finala astfel încât proiectul sa nu fie abandonat. Ca 

începător în acest domeniu al proiectelor interdisciplinare, orice profesor trebuie să înceapă un astfel de 

proiect cu pași mici și întotdeauna să pornească de la vizualizarea unei probleme cu care cei implicați 

în proiect s-au confruntat adeseori. 

Orice proiect constituie o provocare pentru toți profesorii și elevii implicați și este bine de 

reținut că metoda proiectului nu este doar o metodă informativă, ci mai ales formativă , deoarece 

fiecare elev care ia parte la metoda proiectului trebuie să facă alegeri, să analizeze, să sintetizeze, să 

coopereze în echipă și să-și asume responsabilitatea pentru deciziile finale și pentru rezultatul echipei.  

Toate acestea fiind spuse, trebuie reamintit faptul că munca în echipă într-un proiect 

interdisciplinar nu este ușoară. Dar este un fapt cert că o colaborare interdisciplinară oferă mai multe 

oportunități atât din punct de vedere al dezvoltării personale, cât și din perspectivă profesională. 
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Suport de curs „ Interesting Mathematics ”creat în cadrul proiectului Erasmus+ 

HOOKED ON MATHEMATICS -2018-LT01-KA229-047003_6 

 

Prof. Stan Mihaela 

Colegiul Tehnic “Petru Poni”, Roman 

 

COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI" – ROMAN beneficiază în 

perioada: 1 septembrie 2018 - 28 februarie 2021, de un grant pentru 

proiectul cu titlul , HOOKED ON MATHEMATICS cu numărul de 

referință : Nr 2018-LT01-KA229-047003_6, proiect finanțat de Comisia 

Europeană, prin programul ERASMUS+, Acțiunea KA2, Schimb de 

bune practici, prin Agentia Națională de Programe Comunitare și 

Dezvoltare Profesională. 

PARTENERI: 

 PLUNGES "SAULES" GIMNAZIJA, Lituania- coordinator 

European;

 COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI" ROMAN, România;

 144 SECONDARY SCHOOL NARODNI BUDITEL, Bulgaria;

 SEHIT MURAT INCI ANADOLU IMAM HATIP LISESI, 

Turcia;

 GO! ATHENEUM DA VINCI CAMPUS, Belgia; ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE SUPERIORE "G.LAPIRA", Italia.









În cadrul acestui proiect a fost implementat Cursul opţional 

“Interesting Mathematics”, prin intermediul căruia elevii au 

putut dobândi competențe precum : gândirea logică și critică, 

calculul mintal, creativitate, lucru în echipă, concentrarea și 

perseverența. Lucrând într-o atmosferă prietenoasă și utilă, ei au putut experimenta succesul și emoțiile 

pozitive. au putut să vadă partea interesantă a matematicii și să se implice mai mult în activitatea 

matematica de predare- învăţare-evaluare. 

 

Capitolele modulului: 

Capitolul 1.- Trucuri rapide pentru calcule matematice. Capitolul 2.- Memorizarea numerelor. 

Capitolul 3.- Arta magiei matematice. 

Capitolul 4.-Utilizarea matematicii pentru rezolvarea unor probleme din viata reală. 

Capitolul 5.-Matematica in viaţa reală. 

Capitolul 6.- Ce stii despre numărul PI-aplicatii. 
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Capitolul 7.-Dictionar ilustrat cu termeni matematici. 

Capitolul 8.- Matematica şi Arta. 

Capitolul 9.-Matematicaşi alte discipline 

Capitolul 10.- Bune practici în predarea și învățarea 

matematicii - Planuri de lecție 

Capitolul 11.- Este Matematica o disciplină STEM? 

Capitolul 12.- Ted Talks” on Mathematics  

Capitolul 13.- Matematica și piața muncii 

Capitolul 14.- Eco- matematica  

Capitolul 15.-Glume matematice 

Capitolul 16.-Resurse educaţionale. 

Acest modul a fost integrat în curriculum pe 

perioada anului şcolar 2029-2020. 

Cursul opțional a avut un caracter integrativ 

transdisciplinar care a fost axată pe studiul și aprofundarea 

achizițiilor la matematică, în strânsă legătură cu celelalte 

discipline scolare ,dar si aspect din viaţa de zi cu zi. 

Opţionalul “ Interesting Mathematics” a abordat în intr-un mod original tratarea noţiunilor 

din perspectiva dorinţelor, intereselor, necesităţilor elevilor. Modul inedit de prezentare a temelor a 

condus la aplicarea unor conținuturi și tehnologii didactice cu un randament înalt de formare a 

competențelor specifice, precum și de dezvoltare a sferei motivaționale și atitudinale. Modalitatea 

atrăgătoare și provocatoare de formulare a exerciţiilor şi problemelor, conexiunea lor cu situațiile din 

viața educabilului au determinat pe elevi să lucreze cu interes, 

nerăbdare şi implicare activă în soluționarea lor. Activităţile 

de învăţare a oferit o varietate de modele standardizate și 

atipice, contribuind atît la formarea gîndirii logice, flexibile şi 

creative, cît şi la sporirea interesului şi motivaţiei pentru 

studiul matematicii,  înţelegerea  unitară  a  lumii  

înconjurătoare.  Materialele  didactice  propuse  au acţionat 

favorabil asupra celor 150 de elevilor din grupul ţintă, dar şi 

a celorlalţi 150 de elevi implicaţi în activităţile de învăţare, 

asigurându-le astfel creşterea performanţelor, dezvoltrea 

siguranţei şi promtitudinii în răspunsuri, creşterea încrederii 

în capacităţile lor, deblocînd astfel potenţialul creator al acestora. Aceast opâional i-a învaţat pe elevi 

să fie mai atenţi,mai motivaţi, să se gîndească mai mult asupra datelor unei probleme, să observe orice 

amănunt interesant, aplicînd operații de logică formală și operațională, să facă deosebirea între 

informaţiile relevante şi cele nerelevante pentru obţinerea unei sau mai multor soluţii corecte. 

Opţionalului“ Interesting Mathematics” a vizat formarea la elevi a unei viziuni multi şi inter-

disciplinară asupra disciplinelor de studiu: matematică, ştiinţe, istorie, literatură şi dezvoltarea unor 

abilităţi pentru viaţă, pentru dezvoltarea personal axate pe dezvoltarea de competenţe în situaţii 

concrete ale vieţii cotidiene. 

Disciplina de față nu a intenționat să realizeze extinderi la disciplinele obligatorii ci realizarea 

unor activități creative și artistice pentru elevi le a dat acestora oportunitatea de a vedea partea 

neașteptată a matematicii și aplicarea ei în viaţa de zi cu zi. 
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Elevii au scris eseuri, poezii pe teme matematice , au creat videoclipuri, prezentări, expoziții. 

Ei au putut vedea valoarea operelor lor și, prin urmare, atitudinea și experiența neobișnuită, alternativă, 

netradițională și experiența dobândite au condus la creşterea motivația lor față de matematică, precum 

și stima de sine și încrederea în sine, ducând la dorința de a studia matematica mult mai uşor. 

Au fost organizate, în cadrul opţionalului , activități interesante și de angajare a unui număr 600 de 

elevi din şcolile partenere, elevi din grupul ţintă al proiectului, dar şi un număr de alţi 900 de elevi 

implicaţi activităţile de învăţare. 

Ca pricipal rezultat al acestor activităţi a fost creşterea numarului de elevi, din fiecare şcoală 

parteneră, cu competențe şi abilităţi matematice crescute, mootivaţie crescută pentru studiul 

matematicii, abilități organizatorice care îi va ajuta să se implice mai mult în căutarea și găsirea unor 

probleme matematice interesante. 

 

Competenţe-cheie/ transversal dezvoltate la elevi în cadrul opţionalului: 

- Competenţe de învăţare/ de a învăţa să înveţi 

- Competenţe de comunicare în limba maternă 

- Competenţe de comunicare într-o limbă străină 

- Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie 

- Competenţe de observare, de utilizare a instrumentelor de măsurare şi de descriere în vederea  

obţinerii informaţiei despre lumea vie şi inertă. 

- Competenţe de utilizare a operaţiilor matematice de bază şi a proprietăţilor lor pentru a 

inventa  

soluţii econome a problemelor în activitatea de învăţare. 

- Competenţe de utilizare a diverselor forme de sistematizare şi prezentare a informaţiei.  

- Competenţe de a-şi construi comportamentul său în raport cu natura pe baza cunoaşterii 

relaţiei  

„cauză - efect” 

-     Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicare (TIC) 

-     Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare 

-     Competenţe culturale, interculuturale 

Materialelor didactice, ghidurilor cu metode de predare inovatoare, toate exersate în context 

european, pot constitui exemple de bune practici pentru alte cadre didactice din scoală,sau din alte 

şcoli din Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Simpozionul Interdisciplinar Pro Liber ISSN- 2559-219-X 
 

34 | P a g e  

  

PORUNCA A CINCEA A DECALOGULUI  

FIȘĂ DE LUCRU 

CLASA A- V-A 

 

Prof. Susanu Cristina 

Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman 

 

1. Recunoașteți termenii definiți. Fiecare elev va completa singur și se va verifica cu clasa. 

a) Acțiunea de a ne risca viața în situații limită gen condus cu mașina la 200 de km/h în localitate (

 ); 

b) Moartea asistată, acțiunea de a începe dorința sinucigașă a unui om care nu mai suportă o suferință 

gravă și agravantă ( ....................................................................... ); 

c) Lipsa rugăciunii, a dorinței de a progresa în viața spirituală ( ..................................................... ); 

d) Păcatul celor care ucid copiii înainte a se naște ( .................................................... ); 

e) Coruperea sau pervertirea unor persoane de către o alta mai învârstă sau aflată în poziția de educator, 

formator, părinte ( ........................................................................ ); 

f) Alimentarea tensiunilor între state sau atacuri armate asupra altor țări 

( ); 

g) Dorința de a slăbi cu orice preț prin practici și cure de slăbit foarte grele de către persoane care 

(adesea) nu își realizează situația, „boala fotomodelelor” ( ......................................................... ); 

 

2. Analizează următoarele texte. La ce păcate fac referire? 

a) „Oricine îl urăște pe fratele său este un criminal și voi știți că nici un criminal nu are viață veșnică 

dăinuitoare în el.” („ 1 In 3,15) ( ......................................................... ); 

b) „Ce-ai făcut? Sângele fratelui tău strigă din pământ, pentru aceasta, blestemat vei fi pe pământul 

acesta care a primit sângele tău, vărsat din mânia ta! Când îl vei lucra, nu-ți va da roadele sale. Pribeag 

și fugar vei fi pe pământ!” (Gen 4,11) ( ..................................................................... ); 

c) „Lupta contra lui Saul ajunsese complită și arcașii îl loviră pe acesta, rănindu-l greu. Atunci a zis 

Saul purtătorul său de arme: Trage-ți sabia și mă străpunge cu ea, ca să nu vină acești netăiați împrejur 

să mă ucidă și să-și bată joc de mine”. Purtătorul de arme însă nu a voit, căci se temea cumplit. Atunci 

Saul și-a luat sabia și a aruncat în ea”. (1 Regi 31,3-5) 

( ); 

d) „Si iubea Iacob pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru cp el era copilul bătrâneților 

lui, și-i făcuse o haină lungă și aleasă. Frații lui, văzând că tatăl lor, îl iubea mai mult decât   pe   toți   

fii   săi,    îl    urau   și   nu    puteau   vorbi   cu   el   prietenos.”   (Gen   37,3-4) ( ); 

 

3. Care dintre următoarele situații, crezi tu, că ar plana conflictele din clasa ta. Notează cu  

„A”- adevărat și „F”-fals:  

a) injuriile (......); 

b) poreclele (......); 

c) stima față de colegi (...............................................................................................................); 

d) descoperirea calităților fiecăruia (......); 

e) încurajarea conflictelor (..................................................................................................................... ); 

f) faptul că elevii se salută între ei și se ajută la teme (......); 
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g) invidia ( ............................................................................................................................................. ); 

 

 4. În următoarea enumerare avem fapte și situații benefice sau dăunătoare pentru 

trupul și sufletul nostru și al aproapelui. Așează-le pe trei coloane pe cele benefice (pentru trupul 

meu, pentru sufletul meu, pentru trupul și sufletul aproapelui). Faptele dăunătoare trebuiesc 

tăiate cu o linie: a) țigara; b) rugăciunea; c) pomana; d) sportul; e) sfatul bun; f)exemplul rău; g) 

alimentația corespunzătoare; h) îngroparea celor care nu au pe nimeni; i)Sfinte Liturghii pentru cei din 

Purgatoriu; j) insulta; k) citirea unei cărți bune; l) efectuarea temei pentru acasă; m) alcoolul băut cu 

măsură de către copii; n)cursele între automobile pe străzile orașelor; o) un transplant de organe care 

nu mă afectează; p) consumul de droguri; r)evitarea conflictelor. 

 

Lucruri benefice pentru 

trupul meu 

Lucruri benefice pentru 

sufletul meu 

Lucruri benefice pentru 

trupul și sufletul 

aproapelui 

   

 

 5. Completează rebusul. Pe coloana A-B vei obșine îndemnul pe care Isus i-l face lui 

Petru, atunci când acesta îl întreabă de iertare. Isus îl îndeamnă să practice nu de șapte ori ci 

de șapte zeci de ori câte șapte. 

 

- - - - - - - A - - - - - - - - 

1 - - - -     - - - - - - - 

2         - - - - - - - 

3 - - - -          - - 

4 - - - - - -         - 
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5 - - -     - - - - - - - - 

6 - - - - -     - - - - - - 

7 - - - - - -          

8 - -       - - - - - - - 

- - - - - - - B - - - - - - - - 

 

1.l-a ucis pe Abel. 2.cuvănt ofensator prin care jignim aproapele; 3.alte nume date colegilor și fraților 

noștri; 4.copil ucis de alți copii pentru că nu dorea să fie batjocorit Sfântul Sacrament pe care îl ducea 

la piept (un patron al ministranților, 15 august); 5.s-a sinucis după ce l-a vândut pe Isus, sub doi ani; 

7.grăbirea morții unei persoane bolnave cu acordul acesteia. 8.primul martir, ucis cu pietre din invidie 

de cei care l-au ascultat predicând despre Isus înviat. 
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Oaspeții primăverii, de Vasile Alecsandri 
PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. Voinia Elena 

Școala Gimnazială Dumbrava, Timișești 

 

OBIECTUL: Limba şi literatura română 

DOMENIUL: Lectura 

UNITATEA: Natura țării mele 

TIPUL LECŢIEI: a. de receptare a textului 

literar descriptiv 

SUBIECTUL LECŢIEI: Oaspeții 

primăverii, de Vasile Alecsandri 

1. Textul literar –actualizare (cuvinte-cheie, temă literară) 

2. Particularități ale textului descriptiv literar în versuri 

3. Eul poetic. Mărcile lexico-gramaticale 

4. Figuri de stil 

5. Imagini artistice 

6. Moduri de expunere: descrierea, monologul, dialogul 

7. Elemente de versificație 

8. Pastelul 

Clasa: a VI-a Durata: 3 ore 

Data: aprilie, 2020 

MOTIVAŢIA: 

Lecţia completează noţiunile 

anterioare – temă literară, raport realitate-

ficțiune, cuvinte cu sens figurat - şi va fi 

urmată de alte secvenţe despre modurile de 

expunere, identificarea unor caracteristici ale descrierii literare în texte poetice la prima vedere. Toate 

aceste elemente, dezbătute pe parcursul acestei ore şi în orele următoare, vor fi valorificate acasă de 

către elevi în cadrul unui proiect. 

COMPETENŢE DERIVATE: 

 Definirea textului literar; 

 Identificarea particularităţilor textului literar descriptiv în versuri; 

 Precizarea temei, a cuvintelor-cheie; 

 Evidențierea mărcilor lexico-gramaticale ale eului poetic; 

 Ilustrarea figurilor de stil și a imaginilor artistice; 

 Înțelegerea modurilor de expunere – descriere și monolog; 

 Discutarea elementelor de versificație; 

 Sintetizarea trăsăturilor pastelului, specie lirică. 

 

 EVALUARE: Observare sistematică a activităţii on-line; 
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 STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee didactice: lectura expresivă, termenii-cheie iniţiali, explicația, 

conversaţia euristică, problematizarea, ciorchinele, scrierea liberă, materiale în PPT și Prezi, activitate 

frontală on-line – Classroom. 

https://classroom.google.com/u/1/c/ODA1OTcwNzE1ODZa 

https://prezi.com/p/tum4tn8cmaqv/tipuri-de-texte/ 

 

II. DESFĂŞURAREA LECŢIEI PROPRIU-ZISE: 

 EVOCAREA 

Profesorul verifică tema elevilor, cantitativ şi calitativ. 

Elevii au avut de scris câte o compunere descriptivă în care să redea un tablou din natură, cu 

tema 

Cântecul pădurii. 

Unii elevii vor citi tema, iar ceilați vor identifica elementele cadrului natural, detaliile, 

cromatica predominantă și sentimentele pe care le-au generat compunerile ascultate. 

Momentul evocării este precedat de o scurtă discuție pe tema rolului literaturii – artă a 

cuvântului. Se citește textul-suport Oaspeții primăverii, de Vasile Alecsandri și se cere elevilor să facă 

primele referiri la semnificația titlului. Aceștia vor preciza tema literară – natura, susținând-o cu 

termeni-cheie. 

 REALIZAREA SENSULUI 

Elevii au avut de pregătit pentru a două oră, tema prin care să evidențieze: figurile de stil, 

imaginile artistice și mărcile lexico-gramaticale ale eului poetic, din textul analizat. De ce ar mai citi 

astăzi un elev de gimnaziu Pasteluri, de Vasile Alecsandri? 

Ora a treia va urmări consolidarea 

noțiunilor, actualizarea trăsăturilor 

descrierii literare și vor învăța prin 

descoperire o nouă specie literară, pastelul. 

Se repartizează on-line fișa de lucru ce 

conține fragmente din alte creații 

descriptive în versuri. Elevii identifică 

modurile de expunere, descrierea și 

monologul, și stabilesc elementele de 

versificație. 

III. DUPĂ LECŢIE, ACASĂ 

 EXTENSIA 

1. Redactați o compunere de 

minimum 15 rânduri, în care să arătați că unu text, la alegere, de pe fișa de lucru, este descriptiv 

literar în versuri.

https://classroom.google.com/u/1/c/ODA1OTcwNzE1ODZa
https://prezi.com/p/tum4tn8cmaqv/tipuri-de-texte/
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Funcțiile comunicării – lecție on-line 

Proiect didactic 
 

Prof. Zăloagă Ana- Maria 

Colegiul Tehnic “Miron Costin” Roman 

 

Obiectul: Limba şi literatura română 

Unitatea: Joc și joacă 

Tipul lecţiei: de consolidare și sistematizare a cunoștințelor Subiectul lecţiei: Funcțiile comunicării 

– lecție on-line Clasa: a IX-a 

Durata: 40 de minute sincron 

 

I. Înainte de a începe lecţia 

Se verifică toate resursele și canalele de comunicare (G-Suite, Meet sau Zoom), echipamentul 

electronic și conexiunea la internet, se poate selecta un fond muzical sau o imagine fixată pe ecran, 

prin care să se inițieze întâlnirea virtuală cu elevii. Profesorul va iniția videoconferința înainte de 

termenul stabilit cu doar câteva minute, pentru a pregăti fundalul muzical sau imaginea, dar nu va 

activa funcția microfonului, așa încât să crească interesul elevilor, să se conecteze cât mai mulți, să 

interacționeze. 

Se aleg cele mai adecvate metode și resurse digitale pentru evocarea cunoştinţelor elevilor 

despre limbă, limbaj, comunicare, astfel încât să se contureze un cadru propice colaborării, iar elevii să 

fie stimulați şi să participe în număr cât mai mare. 

 

Motivaţia 

Lecţia are o mare însemnătate, întrucât comunicarea este indispensabilă ființei umane, iar elevii 

comunică și se comunică permanent, printr-o varietate de forme și mijloace. Sublinierea 

componentelor comunicării, a utilizării unor mărci lexico-gramaticale, paraverbale, nonverbale în 

acord cu scopul comunicării devin esențiale disciplinei de studiu și nu numai. Lecția este valoroasă 

pentru perfecţionarea continuă a capacităţii de comunicare, dar și pentru dezvoltarea competențelor 

cheie asociate profilului unui absolvent de liceu, între care a învăța să înveți, sensibilizare și exprimare 

culturală, competența digitală. 

 

Competenţe generale 

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite  

situaţii de comunicare 

2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte  

literare şi nonliterare 

3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare. 
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Valori şi atitudini 

 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate 

 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de  

comunicare 

 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi recunoaşterea rolului acesteia pentru  

dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural 

 Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi 

 

Competenţe specifice 

1.1 Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în înţelegerea şi în producerea diverselor texte; 

2.2 Identificarea temei textelor propuse pentru studiu; 

2.6 Aplicarea conceptelor de specialitate în analiza şi discutarea textelor literare studiate; 

1.3 Exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate; 

 

Competenţe derivate 

 Definirea conceptelor care ţin de limbă şi comunicare: limbaj, comunicare, emițător, receptor, 

cod,  

canal, context, paraverbal, nonverbal. 

 Identificarea elementelor situației de comunicare. 

 Identificarea funcției comunicării predominante într-un text dat. 

 

Competenţe necesare în secolul XXI: 

 Exersarea responsabilităţii personale şi a flexibilităţii în contexte legate de propria persoană;  

stabilirea şi atingerea unor standarde şi ţeluri ridicate pentru sine şi pentru ceilalţi; 

 Înţelegerea şi realizarea unei comunicări eficiente verbale, scrise, într-o varietate de forme şi  

contexte; 

 Deschidere şi receptivitate la nou; 

 Demonstrarea capacităţilor de lucru în echipă; 

 Colaborarea productivă cu ceilalţi; conduită empatică; respectarea altor puncte de vedere; 

 Capacitatea de a depista, formula, analiza şi rezolva probleme; 

 

Condiţii prealabile 

Programa de clasa a IX-a propune organizarea conținuturilor pe teme, iar lecția despre 

comunicare poate fi asociată mai multor unități. Elevii au mai utilizat platforme de învățare, aplicații 

și softuri, având competențe TIC de bază și însușindu-și regulile elementare de conduită în mediul 

virtual. 

 

Evaluare: 

 Observarea sistematică a activităţii. 

 Exercițiul. 

 Autoevaluarea. 

 Interevaluarea (discuții în cadrul grupelor), grilă criterială. 
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Strategii didactice: 

Metode şi procedee didactice: termeni cheie-iniţiali, brainstormingul, conversaţia euristică, 

problematizarea, ştiu/vreau să ştiu/am învăţat, învăţarea prin identificare, învăţarea prin analogie, 

învăţarea prin cooperare, metoda audio-vizuală. 

 

Managementul resurselor şi al timpului: Timp de lucru: 40 de minute sincron. Materiale 

didactice: 

 Ghid metodologic – Aria 

curriculară  

Limbă şi comunicare, MEC, Editura Aramis, 

2001. 

 Mihaela Secrieru, Didactica 

Limbii  

Române, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006. 

 Materiale electronice și 

multimedia  

(prezentare PPT sau Prezzi, Calaméo, Meet sau Zoom, G- Suite, Whiteboard, audio book, internet). 

 Suporturi didactice: fișe de lucru. 

 

II. Desfăşurarea lecţiei propriu zise: Evocarea 

Captarea atenţiei se realizează printr-un moment organizatoric, în care profesorul verifică 

insistent funcționalitatea canalului de comunicare cu mai mulți participanți, invitându-i pe toți să 

reflecteze asupra necesității acestui lucru în demararea lecției, asupra cuvintelor folosite, asupra 

tonului etc. Elevii oferă răspunsuri diverse, toate fiind acceptate și sistematizate prin funcția Whiteboard 

a aplicației Zoom, de pildă. Prezentând titlul lecției, profesorul îi încurajează pe toți participanții să 

completeze tabelul Știu/Vreau să știu, prin raportare la termenul-cheie indicat, urmând ca la finalul 

lecției să completeze și 

rubrica Am învățat. 

După precizarea scopului lecției curente, 

profesorul îi încurajează pe elevi să participe, 

amintindu- le că vor fi acceptate și vor fi 

considerate bune și foarte bune toate 

răspunsurile, toate formele prin care aleg să 

comunice. Elevii sunt determinaţi să-şi 

amintească toate cunoştinţele cu ajutorul metodei 

termenii- cheie 

iniţiali, folosind funcția Whiteboard sau orice 

substitut al tablei din recuzita proprie. 

 

Realizarea sensului 

Elevii sunt invitați să urmărească fragmente din conferința Ted despre limbajul trupului si sunt 

solicitați să noteze tot ce li se pare relevant în transmiterea mesajului (Amy Cuddy, Limbajul trupului 

determină cine ești, material disponibil pe ted.com). 
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Apoi, are loc confruntarea experienţelor 

de receptare a mesajului audio-vizual, elevii vor 

raporta frontal (prin intervenții directe sau pe 

canalul de chat) tot ce au notat: numele 

personalităților care apar în imagini, trăsături ale 

emițătorului, gesturi, idei, cuvinte-cheie, culori 

folosite, simboluri, mimica, prezența luminilor, a 

sunetelor, a spectatorilor etc. 

Urmează reflecţia asupra importanței 

elementelor descoperite în raport cu scopul 

comunicării, prin întrebări formulate de profesor (Care a fost scopul comunicării? Care sunt elementele 

de bază ale discursului? Ce importanță au imaginile folosite în transmiterea mesajului?). Răspunsurile 

elevilor, prin intervenții directe și prin intermediului canalului de chat, oferă prilejul de a distinge între 

elementele verbale, paraverbale și nonverbale ale comunicării, acestea fiind sistematizate prin funcția 

Whiteboard. 

Prin împărțirea 

elevilor în șase grupe, 

profesorul solicită 

prezentarea în cadrul întâlnirii 

a uneia dintre funcțiile 

comunicării, într-un discurs 

de două minute. În acest sens, 

indică linkul spre materialul 

realizat pe platforma 

Calaméo, astfel încât elevii să 

aibă la dispoziție materiale 

verificate și să poată reveni, în 

funcțiile de nevoile proprii de 

învățare asupra unui set de 

informații. 

Materialul este vizualizat 

sub forma unui manual digital, 

elevii acționând paginile, grăbind 

sau nu nu apariția informațiilor, 

revenind asupra acestora, dispunerea fiind utilă și atractivă. 

Pe rând, fiecare grupă va prezenta succint o funcție de comunicării. Raportarea frontală a 

sintezei realizate de fiecare grupă va determina consolidarea cunoștințelor tuturor elevilor, clarificarea 

unor aspecte, dar și evaluarea prezentării, prin aplicarea unei grile. În acest mod, profesorul va atrage 

atenția asupra calității informațiilor, dar și asupra modului de transmitere, a unor elemente paraverbale 

și nonverbale, de vreme ce discuția are loc sub forma unei videoconferințe. 

  

Reflecţia se realizează prin completarea rubricii: Am învăţat. 

 

 



Simpozionul Interdisciplinar Pro Liber ISSN- 2559-219-X 
 

43 | P a g e  

  

III. După lecţie, acasă  

 

Extensia: 

Se poate folosi platforma G-Suite, prin Google Classroom, elevii fiind invitați să răspundă, 

într-un text de minimum 10 rânduri, la întrebările: Ce funcție a limbii crezi că folosești mai mult? De 

ce? 

 

Anexa 1 

      Grilă de autoevaluare/interevaluare a prezentării 

 

 
 

Criterii Punctaj 

obținut prin 

autoevaluare 

Punctajul acordat 

de colegi 

Pronunţia corectă a tuturor cuvintelor.   

Respectarea permanentă a punctuaţiei textului citit.   

Diversificarea corespunzătoare a intonaţiei.   

Rostirea într-un ritm bun, suficient auditoriului pentru 

înțelegerea mesajului. 

  

Respectarea tuturor pauzelelor logice.   

 

Notă! Se acordă maximum 2 puncte pentru fiecare criteriu. La fiecare eroare se vor scădea 0,25p. 
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SECȚIUNEA ELEVI 
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11 Mai 2020 

Chilii, Neamț 
 

 

Dragă Mihai Eminescu, 
 

Țin să vă spun cât de mult apreciez munca dumneavoastră și devotamentul de care ați 

dat dovadă de-a lungul vieții. Sunteți un exemplu pentru mine. 

După ce v-am descoperit opera literară am rămas impresionată de limbajul artistic, de 

imaginație, de inspirație, mai ales toate figurile de stil și imaginile artistice care ne-au dat viață 

și încredere că putem reuși la rândul nostru să ne dedicăm o parte a timpului pentru compus 

poezii sau basme, povești, opere. Citind creațiil edumneavoastră, am reușit să scriu niște poezii 

care chiar mi-au dat încredere că pot reuși mult mai mult. Cred sincer că odată ce descoperi 

universul rimelor, metaforelor nu te mai poți opri. Astfel îmi lărgesc orizontul cunoașterii, 

imaginația și totodată îmi dezvolt vocabularul. Pentru toate aceste lucruri vă mulțumesc 

dumneavoastră. 

De asemenea, ne-ați oferit una dintre cele mai mari opere literare lirice: Luceafărul o 

poezie deosebită, care pe lângă mesajul și sentimentele transmise, ne învață că mereu putem 

mai mult și vom reuși dacă ne dorim. Știu că ați fost și prozator, iar basmele dumneavoastra, 

dăinuiesc și astăzi, iar cu ele copilăria oricărui copil este mai veselă, la fel ca și a mea.  

Sunteți și veți rămâne un simbol al liricii românești. Ați fost „Luceafărul” pe bolta 

creației și precum steaua cea mai puternică, nu v-ați oprit din strălucit nici astăzi. Datorită 

dumneavoastră am reușit să descopăr că și eu pot crea poezii în care să-mi exprim sentimentele, 

trăirile, părerile și poate chiar să-i inspir pe alții. 

Pentru tot ce am învățat de la dumneavoastră vă mulțumesc. Sper să-mi răspundeți cât 

mai curând. 

 

 

Cu stimă și respect, 

Ionela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Airinei Ionela, Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 

Prof. coordonator: Corhăneanu Cătălina 
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Sfântul Cristofor, patronul călătorilor 

 

Tradiţia spune că Cristofor a murit la Lycia, pe coasta de sud a Asiei Mici, aproximativ 

în anul 251. Legat de viaţa lui există mai multe legend, însă cea mai răspândită spune că era un 

bărbat uriaş şi urât, născut dintr-un rege păgân căsătorit cu o creştină, care s-a rugat Fecioarei 

Maria să aibă un copil. Acest copil, pe numele lui Offerus, la maturitate a lucrat ca şi „cărăuş”, 

purtând oamenii de pe o parte pe alta a unui râu. 

El s-a convertit la creştinism după ce a ascultat învăţăturile unui călugăr pe nume 

Babylas. Cristofor a crezut că Domnul nostru este cel mai puternic dintre toţi, mai puternic 

decât orice om, atât de puternic încât şi satana se teme de El. Conform unei legende, într-o zi 

unul din cei care doreau să treacă râul era un mic copil. L-a luat în spate şi a început să treacă 

râul, dar cu fiecare pas Cristofor simţea pe umeri o greutate tot mai mare, încât se temea chiar 

să nu cadă în râu să se înece. Copilul s-a prezentat apoi ca fiind Isus, iar greutatea mare a 

explicat-o prin greutatea lumii pe care El o poartă pe umerii săi. În urma acestei întâmplări, 

adeziunea lui faţă de divinitate s-a aprofundat şi a propovăduit religia creştină celor păgâni, 

până a ajuns în oraşul Lycia, din Asia Mică. Furios, guvernatorul regiunii i-a cerut să renunţe 

la credinţa lui şi, pentru că sfântul nu l-a ascultat, a poruncit să i se taie capul. Conform 

martirologiului roman, Cristofor ar fi murit ca martir în timpul persecuţiei împăratului Decius, 

fiind străpuns de săgeţi după ce nu a murit în foc. 

Numele de Cristofor înseamnă „purtător de Cristos”. El este sfântul patron al 

călătorilor, în special al celor ce merg cu maşina. Popularitatea sa a crescut în Evul Mediu. 

Există însă dovezi ce indică devoţiuni la Sf. Cristofor cu mult înainte: Sf. Remigius de Rheims 

a fost îngropat în 532 într-o biserică închinată Sf. Cristofor; Papa Grigore cel Mare (+ 604) 

menţionează în scrisorile sale o mănăstire închinată acestui sfânt; iar breviarul mozarabic şi 

misalul Sf. Izidor de Sevillia (+ 636) au oficii speciale dedicate sfântului Cristofor. 

Moaştele Sfântului Cristofor au fost duse în insula Rab, din Croaţia. Când normanzii 

au încercat să invadeze această regiune şi să asedieze oraşul, racla cu osemintele mucenicului 

a fost pusă în zidurile oraşului şi, în mod miraculos, vântul şi-a schimbat brusc direcţia, iar 

corăbiile duşmane au fost îndepărtate de ţărm. 

Sf. Cristofor este în mod special venerat în sudul Germaniei, în Austria şi în nordul 

Italiei (care au fost parte a imperiului austriac până după primul război mondial), deoarece era 

unul dintre cei „Patrusprezece Ajutători”, un grup de sfinţi invocaţi încă din secolul al XII-lea 

în aceste zone, grup menţionat în calendar la 8 august: Sf. Denis de Paris (patron împotriva 

durerilor de cap şi rabiei); Sf. Erasmus sau Elmo (împotriva colicilor şi crampelor); Sf. Blaise 

(împotriva bolilor de gât); Sf. Barbara (împotriva fulgerelor, focului, exploziilor, morţilor 

neprevăzute); Sf. Margareta (împotriva posesiunilor şi pentru gravide); Sf. Caterina de 

Alexandria (patroana filozofilor şi studenţilor, şi a rotarilor); Sf. George (protectorul 

soldaţilor); Ss Achatius şi Eustace (ai vânătorilor); Sf. Pantaleon (împotriva tuberculozei); Sf. 

Giles (împotriva epilepsiei, nebuniei şi sterilităţii); Sf. Cyriac (împotriva posesiunilor 

demonice); Sf. Vitus (împotriva epilepsiei) şi Sf. Cristofor (patronul călătorilor). Dominicanii 

germani au promovat această veneraţie a celor 14 sfinţi în special în biserica Sf. Blaise din 

Regensburg (1320). 
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În calitate de patron al călătoriilor, Sfântul Mucenic Cristofor îi protejează pe credincioşi 

de vremea rea, de inundaţii, fulgere şi de ciumă şi de alte boli care se pot agrava atunci când 

parcurgi un traseu cu peripeţii. Mulţi şoferi obişnuiesc să poarte în maşinile lor iconiţe şi 

talismane ale sfântului, având nădejde că vor fi astfel păziţi de accidente. 

 

 

Bibliografie: 

 https://www.sfinticatolici.ro/cristofor/  

 https://clickpentrufemei.ro/sfintii-care-ocrotesc-calatorii/a18516101 

 https://clickpentrufemei.ro/sfinti-care-te-protejeaza-in-calatorii/a18490394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agavriloae Alexandra Simina, Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 

Prof. coordonator:  Pîslaru Mihaela 
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Călătorie spre centrul Pământului 

de Jules Vernes 

 

Argument: 

Am ales să citesc romanul lui Jules Verne, Călătorie spre centrul Pământului, deoarece, 

mergând într-o excursie la salina Praid și explorând împrejurimile, am întâlnit un bătrân care 

își scosese la poartă întreaga bibliotecă de cărți spre a le oferi celor care sunt dornici să citească. 

L-am salutat și m-am apropiat de rafturile cu cărți. Adunase și citise de-a lungul vieții o 

multitudine de cărți, ceea ce mi-a trezit un sentiment de profundă admirație și un respect 

deosebit. 

M-au atras îndeosebi cărțile lui Jules Vernes, în special pentru că mai demult, în 

copilărie, am citit Sfinxul Ghețarilor și mi-a plăcut foarte mult. Am ales cu greu o carte, pentru 

că îmi plăceau mai multe, iar domnul acela drăguț, văzându-mă atât de atrasă de cărți, mi-a 

spus că pot lua câte vreau. M-am oprit asupra romanului de aventuri Călătorie spre centrul 

Pământului. Bucuroasă i-am mulțumit și el mi-a zis că de fiecare dată când voi mai trece pe la 

Praid, să-i las o carte în dar. 

 

Subiectul romanului: 

Romanul lui Jules Vernes este unul de aventuri, dar și științifico-fantastic. 

În acest roman, Jules Verne ne descrie o expediție a profesorului Lidenbrock. Inspirat 

de descoperirea unui pergament antic. Se străduiește să descifreze scrisul cu caractere runice 

însă nu reușește. Nepotul său, Axel descoperă cu ușirință ce scria și-i arată domnului 

Lidenbrock. Fără a sta pe gânduri, își planifică călătoria. Savantul este însoțit de Axel și de o 

călăuză pe nume Hans. 

Ei pătrund în lumea subterană prin craterul unui vulcan și înaintează tot mai mult spre 

centrul pământului. Interiorul planetei l-au văzut ca pe o lume fantastică, plină de pasaje de 

trecere, puțuri, grote și tuneluri. Aceștia fac ceastă coborâre cu foarte multa ușurință, unealta 

cea mai importantă fiind o lampă mobilă. 

Cei trei se apropie de centrul Pământului rezolvând multe labirinte dificile. Ei descoperă 

o imensă mare subterană unde forțe magnetice și electrice produc o auroră boreală, care 

luminează interiorul planetei, expediția devenind mult mai fascinantă. Explorând marea pe o 

plută, cei trei întâlnesc creaturi mitologice. 

Echipa aproape ajunge la destinație, când deodată accesul le este barat de un bloc imens 

din rocă. 

Cei trei hotărăsc să-l distrugă cu explozive, deși stiu că explozia ar putea avea 

consecințe groaznice. 

În final, profesorul Lidenbrock și cei doi sunt aruncați înapoi la suprafață chiar de o 

erupție vulcanică, ajungând cu bine acasă. 

 

Citate sau fragmente preferate: 

Câteva citate din această carte, care mi-au atras atenția sunt: 

„Am fost ferm convins că ultima oră din viața mea se apropie și, cu toate acestea, cel 
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mai ciudat era faptul că mă gândeam doar la diferite ipoteze copilăroase. În acest fel de 

momente, nu ne putem alege gândurile. Ele ne copleșesc.” 

„Atâta vreme cât inima încă bate, carnea încă se mișcă, nu pot accepta că o ființă 

înzestrată cu voința sa caldă în disperare.” 

„Nu există animal mai inteligent decât calul islandez.” 

„În mineralogie sunt destul de multe denumiri grecești și latinești dificil de pronunțat, 

cuvinte dure care ar zgâria buzele unui poet.” 

 

Personaje: 

Personajele din acestă carte sunt: 

 Profesurul Otto Lidenbrock – care este personaj principal, 

 Axel – este naratorul dar și personajul principal, nepotul profesorului (merg împreună 

în călătorie), 

 Hans – personaj principal, este însoțitorul celor doi, 

 Graüben – este iubita lui Axel 

 Arne Saknussemm – este un num,e islandez pe care la găsit profesorul pe pergamentul 

antic. 

 

De ce merită să citești romanul „Călătorie spre centrul Pământului”: 

După părerea mea, acest roman este perfect pentru tinerii cărora le plac cărțile de 

aventură. 

Acest roman mi-a trezit interesul pentru lectură, descoperind aventura, dragostea, 

călătoria și învățând despre studiul criptologiei adică descifrarea runelor, speologia 

descoperirea interiorului Pământului și paleontologia descoperirea animalelor preistorice. Îmi 

place cartea, deoarece se regăsesc imagini de poveste, este o călătorie de vis, îmi imaginez 

peisaje unice și spectaculoase de neuitat, cascade uriașe, gheizere țâșnitoare, ghețari gigantici, 

răsărituri și apusuri romantice de soare, albastrul infinit al mării, tradițiile țărilor nordice și 

bucătăria tradițională islandeză. 

 

 

 

 

 

 

Băcăoanu Ioana, Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 

Prof. coordonator: Corhăneanu Cătălina 
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6 Mai 2020, 

Adjudeni 

 

 

 

Stimate domnule Ion Creangă, 

 
 

Vă admir foarte mult, de aceea am ales să vă scriu această scrisoare. Vă știu de mică, 

prin intermediul poveștilor spuse de mama, și de atunci încercam să aflu cât mai multe despre 

dumneavoastră. 

Din plăcere și din curiozitatea de a va cunoaște ma mult am fost la dumneavoastră 

acasă, locul unde ați petrecut o parte din viață, la Humulești. 

Acolo, am intrat într-un loc de poveste, m-am întâlnit cu fata moșneagului, care m-a 

întâmpinat cu plăcinte calde și gustoase, iubire și blândețe. Alături am văzut-o și pe fata babei 

care era la fel de egoistî. Pe o bancă, afară, stătea tolănit omul leneș care nu spunea nimic, însă 

eu am încercat să discut cu el. Era atât de trândav, încât și ochii și-i ținea închiși. I-am lăsat și 

lui o bucată de plăcintă, poate, poate s-o trezi să o mănânce. Din spatele meu se auzea un țipăt, 

era un cocoș care striga furios către fiecare trecător: ”Cucurigu boieri mari, dați punguța cu doi 

bani!”. El avea o salba de aur la gât și era încălțat cu ciuboțele galbene și cu pinteni la călcâie. 

L-am întrebat pentru ce îi trebuie bani, nu are suficienți acum, iar el mi-a răspuns răgușit că ar 

dori să-l ajute și pe ursul păcălit de vulpe, săracul, deoarece s-a săturat să mormăie de durere. 

Am plecat, și am avut drept companie pe uimitorul Păcală care mi-a povestit multe întâmplări 

caraghioase. Împrejurimile erau foarte frumoase, casele erau vechi și mici, iar totul era înverzit. 

Oamenii erau foarte apropiați unii de alții. Acum, în zilele noastre, din cauza unui „pârdalnic” 

de virus, când ieșim afară trebuie să purtăm mască și mănuși iar copiii stau mai mult pe 

telefoane și tablete. Te apreciez pentru că ne-ai ajutat mult atât pe noi cât și pe copii, zicându- 

ne povești. Tu îi învățai pe copii în aer liber și le spuneai povești frumoase. Acum noi trebuie 

să participăm la ore online. Totul este diferit în „minunatul” secol XXI. 

Eram foarte fericită că am întâlnit atât de multe personaje din basmele care mi-au 

înseninat copilăria. Păcală avea în traistă cinci pâini, și ne-am gândit să le împărțim cu cineva. 

Mergând am întâlnit pe Popa Duhu, i-am dăruit și lui o pâine, mai târziu am întâlnit pe capra 

cu trei iezi, care era grăbită să găsescă mâncare și să meargă acasă, așa că i-am dat pâinea mea 

și încă două să ajungă pentru fiecare ied câte una. Ne-a mulțumit și a fugit spre casă. Păcală a 

plecat pentru că se făcuse întuneric, așa că m-am decis să mă întorc. 

Mi-am luat la revedere de la ursul păcălit de vulpe și de la cocoș. L-am revăzut pe omul 

leneș care abia atunci mânca cu greu din plăcintă. I-am zis că plec și că mi-a făcut plăcere să-l 

văd, iar el a ridicat politicos din mână. Am apreciat gestul și am plecat. Știu că a făcut un efort 

mare. Am văzut-o și pe fata moșneagului care m-a poftit la masă pentru a nu pleca flămândă 

acasă și pentru că am ajutat personajele. Pe masă erau multe bunătăți, erau chiar și cireșe din 

copacul mătușii Mărioara. Pe fereastră era pupăza din tei care-mi spunea că e timpul plecării 

la fel cum îl anunța pe Nică neastâmpăratul că trebuie să se trezească. 
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Și așa mi-am petrecut timpul la Humulești. Tu ai marcat copilăria multor oameni de 

pretutindeni cu poveștile tale fascinante, iar de aceea îți mulțumim. 

Îți mulțumesc că ne-ai lăsat multe povești cu care ne-ai înveselit. 

 

 

Cu respect,  

o cititoare fidelă 

 

 

 

 
Băcăoanu Ioana, Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 

Prof. coordonator: Corhăneanu Cătălina
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PRINŢESA PASĂRE 

Motto: „nu poţi citi o carte, o poţi doar reciti.” (V. Nabokov) 

 
 

Unitatea bibliografică: PRINŢESA PASĂRE 

AUTOR: Florin Ţupu 

Editura: T 

Locul, anul apariţiei: Iaşi, Ediţia I – 2005, Ediţia a II-a, 2009 

 

Cel care a zămislit „Prinţesa-Pasăre” este ieşeanul prin adopţie, Florin Ţupu. Autorul 

s- a născut pe 7 aprilie 1970, în apropierea localitătii Şaru Dornei (Suceava). Absolvent al 

Univesităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Ştiinte Economice, 1995, Florin 

Ţupu a continuat să se formeze, devenind absolvent al Şcolii de Artă din Iaşi, sectia pictură în 

2007, urmând un Master în Literatură comparată şi antropologie culturală tot în Iaşi 

(Univesitatea „Alexandru Ioan Cuza”), absolvind în 2009. Debutul literar al scriitorului s-a 

produs în revista „Literatura şi arta”, în 1996. Om de cultură activ, Florin Ţupu este colaborator 

al revistei Timpul din Iaşi, precum și al revistei Universitaria din Constanţa. Publică în mod 

constant articole în presa culturală şi curentă, fiind prezent în mai multe antologii literare. 

Între scrierile semnate de Florin Ţupu amintim: „Robia cuvântului” (Editura Fildeş, 

Iaşi, 1999), „Catapeteasma interogaţiei” (Editura Fildeş, Iaşi, 2000), „Jertfă entimică” 

(Editura Fideş, Iaşi, 2001), „Prinţesa Pasăre” (Editia I, Editura T , Iaşi, 2005, Ediţia a II-a, 

Editura T , Iaşi , 2009). 

Cartea Prinţesa-Pasăre uimeşte cititorul însetat de altceva decât de ceea ce furnizează 

cotidianul. Cumva atraşi de ficţiunea promisă prin titlu, de un tărâm imaginar cu o prinţesă ori 

cu pasărea-măiastră, cititorii pătrund destul de abrupt în universul cărţii, prin chiar Nota 

autorului. Înscrisă în firescul mărturisirii intenţiilor auctoriale, Nota prezintă destul de clar şi 

argumentat opţiunea artistului pentru acest tip de scriitură. Raportatrea la dialogul viu cu 

lectorul este cumva o cheie de lectură pentru noi, căci scriitorul ne avertizează „… e bine că 

există, atunci când există, această interactivitate între cititor şi textul scriitorului, în sensul unei 

disponibilităţi de creaţie, meditaţie şi reflecţie din partea cititorului”1. Aşadar, convenţia între 

cititorul implicat, factor activ în facerea cărţii şi textul autorului s-a încheiat încă de la început. 

Rămâne să descoperim, în calitate de cititori, cât de bine respectă cei doli poli acest pact, cât 

de productiv poate fi cititorul în raport cu textul ori cât de bine răspunde scriitura nevoilor 

lectorului. 

Bun strateg, priceput, persuasiv, Florin Ţupu ne provoacă din primele rânduri ale cărţii 

să fim responsabili pentru propria noastră opţiune în raport cu literatura – inclusiv cu literatura 

sa, categorisită ca o pendulare între Idee şi Femeie, cele două mari teme care străbat Prinţesa 

Pasăre. Foarte atent, autorul ne avertizeazeă că lucrarea lui are un pronunţat caracter eseistic 

şi este hrănită de viziunea strict personală. Prefaţa aceasta, Notă, are rolul de a stabili aşezarea 
 

 

1 Flroin Ţupu, Prinţesa Pasăre, Editura T, Iaşi, 2009 p. 5. 
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cărţii în paleta bogată a artei contemporane, iar concluzia definește criteriul tematic în 

termeni generoși: „cartea mea pune pe tapet o problematică a existenţei, în care fiecare se 

poate regăsi, într-o măsură mai mare sau mai mică.”2 

Lectorul este invitat să se regăsească în chiar ţesătura vieţii ascunsă printre rânduri, să 

identifice un remediu, un antidot pentru suferinţele fiecărui muritor. Promisiunea de regăsire 

în chiar literele săvârşirii textului antrenează un cititor dornic de autocunoaştere, de descoperire 

a unui alt eu şi, astfel, de raportare a sinelui la Celălalt. Cu atât mai interesantă devine 

pătrunderea în literele-eseu cu cât se promite lectorului o definire a Daseinului, căci sinele şi 

Celălalt reprezintă relaţionarea omului cu Omul, a spaţiului fiinţei cu timpul fiinţei, într-o 

încercare de aşezare a eului în univers. 

Stilul eseistic al cărţii presupune un efort constant din partea cititorului, cu atât mai mult 

cu cât de la început, autorul aduce în prim-plan câteva paradoxuri ce răzbat din carte: „iubirea 

nenormalăv, „arta de a renunţa la artă”, „lumea care nu este din lumea acesta”, ,,limitele 

limbajului", ,,percepţia substituită”. La umbra unor „paradoxuri” argumentate şi susţinute prin 

exemple de către autor, cartea Prinţesa Pasăre se oferă drept călătorie în lumea ideilor. Parcă 

ielele-ideile camilpetresciene s-au prins în horă şi în alunecarea lor au lăsat pe hârtie căteva 

fragmente de adevăr şi suflet, iar slujba articulării acestor idei revine scriitorului Florin Ţupu 

care se bazează pe aportul Cititorului în împlinirea acestei sarcini. 

Însăşi definiţia stilului eseistic implică prefacerea, transformarea, erudiţia, iar cartea lui 

Florin Ţupu îmbracă în forma caleidoscopică a eseului o viziune complexă asupra vieţii. Este 

vizibil faptul că eseistul Ţupu respectă întocmai aserţiunea lui Adrian Marino cu privire la 

complexitatea formei eseistice prin care „eseistul încearcă să ofere o soluţie, nu o impune, nici 

n-o dogmatizează. Doar o propune. El ridică o problemă, punându-se pe sine şi pe alţii la 

încercare. Izbuteşte şi incită adevărul”3. Aşdar, Prinţesa Pasăre este structurată ca o colecţie 

de mici texte, mici eseuri în care scriitorul-purtător de idei zburânde a vărsat conţinut literar, 

filosofic, cultural. Cum graniţa între literatură şi filosofie este dificil de stabilit în privinţa 

acestui tip de scriere, eseurile lui Florin Ţupu se propun în număr de 393 în slujba cititorului, 

dar şi a ideii centrale de ... Idee. 

Spirit intuitiv şi inteligent, autorul ne surprinde în primul paragraf, prevenind o eventuală 

plictiseală pe care lipsa cronologiei, a eroilor aventuraţi în acţiuni antrenante ar putea-o 

alimenta cititorilor. Anunţarea intenţiei de upgradare pe parcurs a ideilor de forţă şi 

recomandarea autorului către cititori de a începe de la sfârşit această carte par să se înscrie atât 

în postmodernism, cât şi în specificul eseului, care permite lectura din orice parte a volumului.  

Fiecare eseu propune o idee, un gând subordonat înseşi Ideii de a fi, până la urmă, căci 

filosofarea scriitorului se îndreaptă spre a se defini ca Dasein, dar şi spre a oferi o alternativă 

omului-cititor. Credem că metafora Păsării anunţată din titlu se leagă de zbor ca năzuinţă spre 

autodepăşire, spre perfecţiune, dar se leagă şi de Idee, care se lasă diafană asupra omului, 

luminându-l. 

 

 

2 Idem, p.10. 
3 Adrian Marino, Dicţionarul de idei literare, Editura Eminescu, Bucureşti, 1973. 



Simpozionul Interdisciplinar Pro Liber ISSN- 2559-219-X 
 

54 | P a g e  

  

Cele 393 de eseuri nu au firul roșu al unui evenimențial bine determinat, însă se leagă 

prin firul nevăzut al Ideii centrale a cărţii. Şi acestă Idee înglobează, aşa cum ne demonstrează  

fiece paragraf-eseu atâtea moduri de a fiinţa în lume, atâtea gânduri ale trecătorului Florin Ţupu 

închinate acestei Prinţese-Păsări. 

Eseurile sunt, după tradiţie, scurte. Unele se întind pe 2-3 rânduri, provocând la 

meditaţie cititorul: „23. Dintr-o disperare de caracter nu poate să iasă nimic, precum nici 

nimicul nu poate să dispere în mod evident.”4 

Fragmentele eseistice permit abordarea unor aspecte sociale şi culturale din cele mai 

diverse, definind cumva, tocmai prin diversitate, existenţa umană, ceea ce demonstrează că 

autorul este şi un bun psiholog. Astfel, eseurile sale abordează tema banului (eseul 8), a 

libertăţii, a fericirii, a adevărului (eseul 59), a timpului (eseul 41), a evadării din sine (eseurile 

36, 37, etc.), a divinităţii, etc. Nu rămân teritorii neatinse, iar amprenta unică a scriitorului se 

imprimă pe hârtie prin metafore, simboluri evidente sau ascunse, prin rânduri-versuri. Astfel, 

de la metafora titlu – purtătoare a centrului de greutate al cărţii – autorul trece la simboluri 

precum cel al oglinzii (eseul 33), la construcţii simbolice precum timpul-iubire, ori la versuri 

dispuse separat sub umbrela eseului 40: 

„Tu, prinţesa mea, care-şi poartă clipele prin ceruri pline de 

iarbă Am încă în mâna mea gustul îmbrăţişării tale [...] 

Pasărea mea, n-am să mă satur de tine.” 

Unele eseuri se articulează drept interogaţii la care ori încearcă autorul să caute răspuns, 

ori invită cititorul să găsească propria explicaţie, aşa cum se întâmplă în eseul 59, unde suntem 

numiţi, împreună cu autorul, „căutători de adevăr”, pentru ca mai apoi să ne întrebăm (sau să 

fim întrebaţi?) ce este adevărul. În alte fragmente, desenele (eseul 224) par să explice logic, 

matematic raţiunea de a fi a omului, care, aşa cum se arată în cartea lui Florin Ţupu, este 

iubirea. 

Alteori, metafora este înlocuită cu scurte replici pline de umor ale unor voci (eseul 331) de 

care se foloseşte scriitorul, ori de replici neasumate de nicio voce prin care se introduce 

problematica economiei, de pildă (seul 161). Jocurile de cuvinte aruncă, adesea, cititorul într- 

o continuă construcţie interogativă a propriei existenţe: „Eu sunt tu şi tu eşti eu. Eu vreau ca 

Tu să nu fii Eu” (eseul 52). Astfel, prin întrebări adresate de autor sinelui se declanşează reacţii 

mentale în privinţa cititorului care caută, împreună cu textul, o variantă de răspuns. În acest 

mod, eseistul şi-a atins obiectivul, provocând la o continuare a textului prin contemplare de 

către cititorul angajat de la bun început în acest fapt. Iar textul se deschide, în continuare, ca o 

ţesătură când de poezie, de metafore şi simboluri, când de proză, de dialog şi monolog. 

În orice caz, deasupra tuturor nucleelor tematice regăsibile în fiecare eseu, se ridică, se 

inalţă (cum altfel dacă metafora-titlul cuprinde idea de zbor) tema centrală a Iubirii-idee. Aşa 

cum însuşi scriitoul mărturiseşte, a trebuit să ajungă sus, să-şi lovească „tâmpla de tălpile 

norilor“, să se detaşeze de cotidian pentru a ajunge la o înțtelegere profundă a sensurilor 
 

 

4 Florin Ţupu, Prinţesa Pasăre, Editura T, Iaşi, 2009, p. 26. 
5 Afirmaţia aparţine lui Florin Ţupu căruia i-am adresat, în calitate de cititor, câteva întrebări despre această carte 

şi care a avut amabilitate de a răspunde în această manieră.
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ființei. Îndemnul către cititor se naște din conștiința autorului că nimic nu ne poate împovăra 

în căutarea iubirii. Bucuria cu care omul (deopotrivă autorul şi cititorul) primeşte această 

minune este nemărginită. 

Iubirea, în concepţia lui Florin Ţupu, este nelimitată, este suprafirească. Prinţesa Idee 

posedă o putere impresionată asupra lui, deoarece înăuntru posedă un mister. Clipa acestei 

discuţii dintre eul ce se mărturiseşte şi Idee sugerează o dragoste infinită, unde nici Divinitatea  

nu poate pătrunde. E spaţiul de dincolo de Realia, de realitatea decupată prin celelate aspecte 

(sociale) suprinse, e un imaginar al fiinţei, perceput adesea ca fiind magic, suspendat între acum 

şi întotdeauna: „25. Dragostea are această calitate substanţială de a se afla între clipă şi 

veşnicie”. 

Acest loc al întâlnirii omului cu Iubirea, cu ideea supremă a vieţii, este dincolo de 

barierile sociale, aşa cum se arată în eseul 49, unde se demonsrează că pseudoelita societăţii 

se defineşte prin compromisuri majore, incapabile de a putea fi inţelese. Eseurile lui Florin 

Ţupu au valoare educativă, formativă am putea spune, căci poartă în ele sugestia de cultivare a 

unui caracter puternic, care să înlăture tentaţia unei personalităţi flexibile promovată de 

societatea în care trăim. Tăria de caracter este un factor dominant în traducerea personalităţii 

în convieţuirea cu alte grupuri sociale şi depinde de anumite principii care ar trebui să 

guverneze viaţa ce „se distruge prin trecerea timpului...”. Lupta împotriva unei societăţi 

mărginite şi meschine, lupta împotriva timpului neîndestulător, este câştigată prin forţa 

sentimentului de iubire, „medicament” şi pentru cei slabi, şi pentru cei puternici. 

Medicamentul autorului este Iubirea, aşa cum el declară, dar, după o re-lectură a cărţii 

şi după o discuţie-interviu cu însuşi autorul, constatăm că această Iubire-Femeie-Pasăre 

seamănă mai degrabă cu Ideea de iubire. Spunem ideea de iubire, căci aspiraţia spre ideal, spre 

Femeia perfectă-întruchipare a jumătăţii masculine, este dublată de conştiinţa imposibilităţiii 

şi, paradoxal, este hrănită de eterna şi fireasca tendinţă a omului spre perfectibilitate. În 

viziunea lui Florin Ţupu, fiinţa, deci şi femeia, suportă aproximări, aparenţe, interpretări 

parţiale, se ascunde sub preocupările moderne (femeia de afaceri), fiind oglindire a Celuilalt, a 

bărbatului. Iubirea pentru această femeie este suprafirească şi coincide cu iubirea de aproape, 

căci „A nu crede în Dumnezeu îţi dă o percepţie eronată asupra iubirii” (eseul 257). 

De altfel, remarcăm aplecarea autorului spre învăţăturile religioase de-a lungul 

întregului volum. Pildele sunt atent metaforizate prin interogaţii ale unui om care se lasă 

analizat în cele mai intime structuri ale fiinţei sale. Religiozitatea ar putea fi legată şi de 

opţiunea autorului pentru structurarea Ideii în 393 de scurte intervenţii. Am putea spune, cele 

393 de gânduri-versete-eseuri se ating şi cu ideea de homo religiosus. O primă privire a 

cititorului leagă imediat numărul 393 de trinitate ori de numărul 39 al cărţilor canonice din 

Vechiul Testament. Întrebat, omul Florin Ţupu, vizualizează numărul 393 în forma crucii, 
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care presupune, „într-o transpunere spaţială suma orizontalităţii şi verticalităţii umane”5. Cifrul 

oferit de însuşi eseistul care continuă să se lase decriptat de cititor dincolo de dialogul cu textul 

său, este esenţial. Avem, astfel, confirmarea că Prinţesa Pasăre este şi nu este ideea de Femeie, 

este o articulare a unei persoane polimorfe, către care Florin Ţupu înalţă gândurile. 

Aşadar, complexă viziune, stil elevat, metafore-rânduri la tot pasul, cartea lui Florin 

Ţupu este definită printr-un simbol obsedant cu multiple niveluri de sens, prin Prinţesa Pasăre. 

Din acest unghi, Prinţesa Pasăre este Zahirul lui Florin Ţupu, este căutarea sinelui prin 

Celălalt, a femeii prin bărbat, a scriitorului prin cititor, a literaturii-artă prin eseu. 

 
Improvizaţie, de W. Kandinsky 

Bibliografie: 

Marino, Adrian, Dicţionarul de idei literare, Editura Eminescu, Bucureşti, 1973 

Ţupu, Florin, Prinţesa Pasăre, Editura T, Iaşi, 2009 
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Zahir, de Paulo Coelho 

 

Unitatea bibliografică: Zahir 

AUTOR: Paulo Coelho 

Editura: Humanitas 

Locul, anul apariţiei: Bucureşti, 2005 

 

Scriitor brazilian, născut la Rio de Janeiro în anul 1947, 

Paulo Coelho vine pe linia unei tradiţii literare sud-americane bine 

definite, printr-un Julio Cortazar, Jorge Luis Borges, de la ultimul 

chiar preia acest simbol al Zahirului. Unul dintre cei mai de succes 

romancieri ai lumii, autor dramatic, director de teatru, jurnalist, 

poet, Coelho este tradus în peste 56 de limbi, iar cărţile lui se vând 

în zeci de milioane de exemplare. El este consilier special 

UNESCO, membru al comitetului director al Fundaţiei Shimon Peres. Numeroasele premii şi 

distincţii obţinute (Cel mai bun scriitor străin- Spania, 2008; Premiul Las Pergolas 2006 din 

partea Asociaţiei Librarilor Mexicani, Mexic 2006; Premiul Ex Libris, Serbia, 2004; Premio 

Internazionale Fregene, Italia, 2001; Cartea de aur, Iugoslavia 1995, 1996, 1997, 1998, 

1999, 2000 şi 2004; Cavaler al Artelor şi Literelor, Franţa, 1996, etc.) au demonstrat apetitul 

publicului pentru ceea ce a însemnat creaţia lui Paulo Coelho, din care până acum s-au tradus 

în limba română următoarele: Alchimistul, La râul Piedra am şezut şi-am plâns, Al cincilea 

munte, Manualul Războinicului luminii, Veronika se hotărăşte să moară, Diavolul şi 

domnişoara Prym, Zahir, Jurnalul unui mag, Vrăjitoarea din Portobello, Brida. 

Între traducerile româneşti salutăm apariţia la Editura Humanitas în 2005 a romanului 

Zahir, traducere din portugheză realizată de către Gabriela Banu. Poate că titlul cărţii se leagă 

de o strategie comercială a lui Coelho, care a fost de multe ori acuzat de această coodonată 

comercială a literaturii sale. Enigmatic, scurt, cu rezonanţe orientale, titlul suscită interesul 

cititorului: „Conform scriitorului Jorge Luis Borges, ideea de Zahir vine din tradiţia islamică 

şi se apreciază că a apărut aproximativ în secolul al XVIII-lea. Zahir, în arabă, înseamnă 

vizibil, prezent, imposibil de a se face nevăzut. Ceva sau cineva cu care, odată ce am intrat în 

legatură, ajunge să ne ocupe, încet-încet, toate gândurile, încât nu mai reuşim să ne 

concentrăm la nimic altceva. Aceasta se poate numi sfinţenie sau nebunie.”6 

Fireşte, explicaţia din începutul cărţii cu privire la preluarea termenului de la Jorge Luis 

Borges, care, la rândul său, îl împrumută din islamism, este de ajutor cititorului neofit. Este şi 

semn de nobleţe şi responsabilitate a scriitorului care salută, astfel, tradiţia pe care o continuă, 

evident, în manieră originală, dar de care nu se dezice. Chiar mai departe, la pagina 46 a cărţii, 

naratorul, voce a scriitorului, insistă asupra semnificaţiilor termenului de Zahir, semnificaţii 

arătate în povestirea omonimă a lui Borges. De altfel, se cuvine să fim atenţi la zahirul, care în 

viziunea lui Coelho este „... mai mult un om orbit de un obiect, mai mult decât una din miile 

de coloane ale moscheii din Cordoba, cum spunea o povestire de Borges, sau o femeie aflată 
 

6 Paulo Coelho, Zahir, Humanitas, Bucureşti, 2005, p.13. 



Simpozionul Interdisciplinar Pro Liber ISSN- 2559-219-X 
 

58 | P a g e  

  

în Asia Centrală, cum fusese groaznica ... experienţă care durase doi ani.” 

Dincolo de titlul incitant descoperim o naraţiune homodiegetică. Strategia naraţiunii la 

persoana I ascunde o altă identitate a scriitorului, naratorul fiind un alter-ego al său, un purtător 

de mesaj către cititori. Incipitul romanului este ex-abrupto, într-o pagină relatându-se esenţialul 

expozitiv, dar şi intriga. Cititorii cunosc personajele, locul acţiunii, faptul care declanşează 

evenimenţialul. Naraţiunea începe cu arestarea naratorului-personaj principal în Paris, el fiind 

un scriitor reputat, suspectat că ar fi implicat în dispariţia soţiei sale, Esther. 

Construcţia romanului însumează patru părţi, care poartă titluri simbolic-rezumative: 

„Sunt un om liber”, „Întrebarea lui Hans”, „Firul Ariadnei” si „Întoarcerea în Itaca”. Titlurile 

trimit cumva la substratul mitologic din care se hrăneşte romanul, căci lectorul cunoscător de 

mituri se aşteaptă deja la un labirint din care personajul va izbuti să iasă ajutat de un fir al 

Ariadnei. Toate aceste părţi urmăresc călătoria soţului aflat în căutarea soţiei, chinuitoarea lui 

aşteptare care ţine cu sufletul la gură cititorul dornic să afle adevărul dispariţiei lui Esther. 

Toată acţiunea se petrece în jurul scriitorului şi al soţiei sale, Esther, o tânără de 30 de ani, 

jurnalistă - reporter de război. 

Romanul se derulează ca un dialog între sufletele personajelor, transmiţând cititorului 

gânduri şi trăiri şi nu prezentând acţiuni propriu-zise, desfăşurate cronologic, ca în romanele 

clasice. Misterul ce învăluie dispariţia soţiei face parte din strategia auctorială de a convinge 

cititorul să se aventureze în textura cărţii. Lectorul pare că se află la începutul unui roman- 

poliţist, în care spiritul investigativ al protagonistului va conduce către dezlegarea enigmei. De 

fapt, romanul se demonstrează a fi, mai curând, o spovedanie a unui scriitor (poate şi a lui 

Coelho însuşi)7, un lung monolog asupra vocaţiei, asupra existenţei umane. 

După începutul brusc, care aruncă cititorul în vâltoarea evenimentelor, prin intermediul 

rememorării, aflăm detaliile căsniciei dintre narator şi Esther, cumva faptele premergătoare 

momentului-şocant al dispariţiei acesteia. Interesantă este observaţia personajului-narator 

potrivit căreia a avut mai multe căsnicii, el căutând mereu aventura şi necunoscutul, iar soţiile 

sale tinzând spre stabilitate. Se inserează ideea de incompatibilitate care justifică lectorului 

cauza despărţirii, a rupturii dintre soţ şi soţie. Nici profesia de scriitor a naratorului nu este un 

detaliu oarecare, căci predilecţia spre visare şi spre lumea înaltă a ideilor îl defineşte în raport 

cu soţia, jumătatea sa. Esther este cea care îl ajută foarte mult, îl provoacă mereu să îşi urmeze 

calea, să valorifice darul de a scrie şi mijloceşte apariţia primei lui cărţi. Vestea că tocmai ea, 

cea care l-a sprijint mereu, a dispărut, răstoarnă sistemul de valori al naratorului-personaj, aflat 

din nou la început de drum. 

Şi el şi Esther se află în căutarea fericirii. Această căutare ia forma unui drum ce se 

dovedeşte a fi iniţiatic. Mânat mai întâi de dorinţa de a-şi găsi soţia, naratorul întreprinde un 

pelerinaj la Santiago de Compostela. Căutările soţiei vreme de doi ani se transformă în căutările 

propriului eu. Drumul spre soţia dispărută devine zahirul personajului, devine obsesia care îl 

 

7 Coelho, într-un interviu redat în Evenimentul zilei, mărturisea că orice roman, într-o anumită măsură este 

autobiografic. (http://www.gnspy.org/zahir povestea_nespusa  n78.html, momentul accesării, 09.05.2010, ora 

16. 07). 
8 Florin Ţupu, Prinţesa Pasăre, Editura T, Iaşi, 2009, p. 46. 

 

http://www.gnspy.org/zahir__povestea_nespusa__n78.html
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macină şi îl transformă. Drumul exterior, căutarea lui Esther, devine drumul spre interior, spre propria 

fiinţă, căci romanul lui Coelho devine o poveste despre căutare. Şi cum noi toţi suntem “căutători de 

adevăr”8, ne aventurăm, împreună cu naratorul homodiegetic, în aventura cunoaşterii. Se caută mai 

întâi Esther, iar această căutare devine pretext de căutare a propriei fiinţe. Călătoria prilejuişte 

meditaţii lungi asupra fericirii, asupra întrebărilor existenţiale fără răspuns, asupra preţuirii târzii a 

fiinţelor pe care le iubim. Naratorul este un Ulise în căutarea Penelopei de care îl ţin departe noi şi noi 

încercări. Cugetul naratorului este  

frământat de interogaţii fără răspuns (De ce a plecat?, Cu cine a plecat?, Ce am făcut ca să 

merit asta?). El bănuieşte că soţia lui a plecat cu acel tânăr „în vârstă de 23 sau 25 de ani, 

brunet cu trăsături mongoloide”, deoarece ultima oară au fost văzuţi împreună într-o cafenea 

din Faubourg Saint-Honoré. Dispariţia soţiei face ca volumul 

„Timp de sfâşiat, timp de reparat” să apară, împlinindu-şi astfel scriitorul-narator rostul. Pe 

plan profesional scriitorul-personaj pare să se împlinească odată cu apariţia romanului, primind 

laude, aprecieri, căpătând faimă. Dar rostul fiinţei sale este să o găsească pe Esther, căci numai 

aşa se va găsi cu adevărat pe sine. Iubirea nemărginită pentru Esther este iubirea de adevăr, 

este sentimentul cel mai puternic care transformă omul, îl face capabil de sacrificii, îl duce la 

extreme. Căutările îndelungi prilejuiesc însoţirea scriitorului cu Maria ori întâlnirea pe Champs 

Elysée cu Mihail, tânărul cu care bănuia că plecase Esther. Se împrieteneşte cu Mihail şi află 

că între el şi soţia lui nu a fost vreo relaţie amoroasă, ci doar una de recunoştinţă, deoarece 

Esther l-a ajutat foarte mult. Angoasa, nedumerirea soţului se amplifică, frănântările în privinţa 

motivaţiei dispariţiei soţiei lui devenind modul şi scopul de a trăi. 

Personajul principal începe să frecventeze locurile pe unde umbla soţia lui, fiind 

antrenat de ideea împlinirii, a atingerii zahirului. Până la urmă află unde este soţia lui şi se duce 

în căutarea acesteia împreună cu Mihail. În Kazahstan, ajunge în satul unde soţia sa ţesea 

covoare şi preda limba franceză. Aici intertextualitatea specifică postmodernismului este 

evidentă, căci Esther seamănă cu Penelopa care îl aştepta pe Ulise ţesând covoare. La întâlnirea 

cu soţia, personajul descoperă că aceasta era însărcinată cu un alt bărbat, o găseşte şi, mai mult 

decât atât, înţelege esenţa iubirii soţiei lui. Toate demersurile făcute de Esther aveau ca scop 

ajutarea soţului ei de a se regăsi, de a se împlini ca scriitor. Finalul romanului sugerează că 

Esther a sacrificat propria viaţă, profesia, iubirea tocmai din iubirea nemărginită pentru soţul 

ei, dar şi dintr-o nevoie fiinţială de a fi fericită. 

Totuşi, am putea considera că excipitul romanului este unul deschis. Pe de o parte, este 

plauzibilă interpretarea potrivit căreia Esther s-a sacrificat pentru soţul ei. Pe de altă parte, 

replica acesteia gata să îşi reia ocupaţia de jurnalist de război chiar şi în condiţiile în care era 

însărcinată, poate sugera că, deşi iubirea imensă a determinat-o să îşi ajute soţul să se cunoască 

pe sine, este capabilă de renunţarea la acesta pentru a se împlini şi ea, în plan profesional. 

Fiecare lector poate interpreta firul romanului în funcţie de modul în care se identifică sau nu 

cu unul dintre personaje. 

Roman al căutării adevărului unui individ, cu ritmuri diverse ce ţes un epic când rapid, 

când lent, roman adăpostit de perspectiva subiectivă a naratorului-personaj, Zahirul lui Coelho 
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înscrie încă o cale de acces către propria fiinţă. E drept, drumul spre propria fiinţă, căutarea şi 

înţelegerea Daseinului, se face fie într-o cadenţă uşoară, prin inserţii de pasaje descriptive, fie 

printr-un ritm ameţitor, care solicită lectorului un efort susţinut. Astfel, compoziţia lui Coelho 

poate fi asociată unei arii muzicale, unde vocea primă a personajului-narator se confundă cu 

glasul autorului şi ţese ecouri ale lui Esther şi ale altor personaje secundare. Demersul narativ 

înscris în Zahir este rod al unui talent evident, al unui strateg desăvârşit, al unui Dasein implicat 

activ în căutarea propriului rost. Fireşte, acest Dasein ne este revelat nouă sub numele de Paulo 

Coelho sau sub numele Zahirului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bujor Georgiana, Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman 

Prof. coordonator: prof. Zăloagă Ana-Maria 
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Viețile sfinților - modele pentru tineri 
 

Se tot spune că tinerii de astăzi nu mai au modele, repere...cred că este o falsă impresie. 

Este suficient să te uiți în istoria recentă a neamului, numai departe de acum 30 de ani, când 

multi tineri au avut curajul să se elibereze de frică, înfruntând fiara ...Și dacă tot ne-am 

declarat creștini, modelele noastre ar trebui sa fie în primul rând sfinții, care ne sunt și astăzi 

vii. Fiecare generaţie de tineri aduce o nuanţare în viaţa societăţii. Ei leagă trecutul de viitor 

prin abordări originale, care de multe ori sunt judecate. Lipsa de discernământ, îndepărtarea de 

tradiţie, refuzarea modelelor din generaţia trecută sunt doar câteva expresii ale "criticii mature". 

Este greu să pronunţi o sentinţă care să caracterizeze pe toţi tinerii de astăzi. Poate că înainte 

de a-i condamna ar trebui să căutăm să îi înţelegem şi să preţuim ceea ce au ei bun. Entuziasmul, 

spiritul justiţiar şi forţa de a schimba tarele sociale sunt doar câteva dintre atuurile celor care 

pornesc pe drumul maturităţii. 

Dar nu despre tineri vreau să scriu, ci despre modelele lor. Preluarea unor tipare în 

definirea personalităţii unui tânăr se bazează pe un mecanism ancorat în creierul uman. Toţi 

am întâlnit persoane care ne-au modelat felul de a gândi şi de a privi viaţa. Atitudinile noastre 

sunt de cele mai multe ori inspirate, chiar dacă dorim să le ascundem sub masca originalităţii. 

Dar tânărul de astăzi vrea să fie liber. Libertatea a fost dintotdeauna şi rămâne decoraţia 

nevăzută din pieptul celor tineri. În viaţă însă, intervine mereu nevoia de adaptare a idealului 

la concret. Astăzi, societatea îl încurajează pe tânăr să-şi însuşească un surogat al libertăţii. 

Într-o lume care zilnic te învaţă ceva, ajungi să fii liber dacă ai posibilitatea de a consuma o 

anumită băutură sau dacă urmăreşti un anumit post de televiziune. Scriitorul Chuck Palahniuc, 

în "Cântec de leagăn", apela la specialiştii în cultura Greciei antice care spuneau că oamenii de 

atunci puneau toate gândurile lor pe seama zeilor, care le dădeau, astfel, anumite ordine. Astăzi, 

îşi continuă ideea scriitorul, auzim o reclamă la chipsuri cu smântână şi ne repezim să le 

cumpărăm, dar acum chestia asta se numeşte liber arbitru. Grecii erau măcar oneşti. 

Pe această structură de gândire se poziţionează şi modelele. Vrem să fim originali. Chiar 

dacă băieţii îşi doresc să devină patroni sau fotbalişti, iar fetele prezentatoare TV, tinerii nu vor 

să accepte că sunt influenţaţi în alegerile lor de anumite tipare umane. 

De fapt, problema nu cred că este la ei. Ieri sau astăzi, fiecare elev a avut dascăli care i- 

au provocat admiraţia. Modele există, dar sunt uitate repede, pentru că dinamica vieţii sociale 

nu îţi mai dă răgazul să le priveşti. Trebuie să "îţi trăieşti clipa", de aceea nu mai rămâne timp 

pentru evaluarea întâlnirilor. Pe de altă parte, viaţa tinerilor se dispută între "ceea ce vreau să 

devin" şi "ceea ce doresc alţii să fiu". Iar aici intervine acel "Eu" social, care îmi pune etichete 

dacă aleg să mă inspir din modele verificate ale trecutului, care îmi spune că nu sunt liber decât 

dacă reuşesc să calc în picioare principiile morale sau tradiţiile. Dar grupul de prieteni, care 

predică libertatea şi cântă originalitatea, lucrează tot cu modele. Şi aş aminti aici tiparul 

adolescentului "emo", un model care a distrus vieţi şi familii. 

În final, m-aş opri asupra alternativei pe care Biserica o pune în faţa tânărului: modelul 

omului sfânt, a cărui viaţă şi al cărui nume au fost păstrate tocmai pentru a ne fi surse de 

inspiraţie în viaţă. Ei sunt oameni de succes, care au reuşit nu doar în viaţă, ci au supravieţuit 

cu nume bun, atât istoriei, cât şi veşniciei. Un model trebuie să fie un model veşnic. Acele 
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modele cu termen de expirare după 10, 20 de ani, sau atât cât durează celebritatea, nu sunt 

modele valabile. Căci orizontul, perspectivele unui om nu se reduc la câţiva ani de tinereţe. 

Este greu să urmezi un astfel de model. Este aproape imposibil. De aceea, Biserica îl 

propune, dar nu îl impune. Încă un lucru mai este vrednic de amintit: dintre toţi oamenii mari 

ai vremurilor trecute, care ne vorbesc prin ce au scris şi pe care un tânăr le-ar putea lua drept 

modele, doar sfinţii sunt cei cărora le putem, cu adevărat, răspunde. 

 

 

 

 

 

 

Cobzaru Alicia – Romina, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandriˮ Săbăoani 

Prof. Coordonator: Antoci Genoveva 
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Enigma Otiliei, o carte pentru viaţă 
 

Enigma Otiliei de George Călinescu este un roman care m-a determinat să meditez 

asupra modului în care trăiau oamenii în trecut, viaţa în societatea de atunci fiind atât de realist 

reprezentată artistic. Mi s-a părut interesant modul în care gândeau oamenii de atunci, faptul 

că erau mereu preocupaţi de căsătorie, moştenire, şi mai puţin de cultură sau învăţătură, 

personajul Felix Sima fiind o excepţie de la această regulă. Criticii au considerat că romanul 

este de tip realist balzacian, dar că are şi elemente aparţinând altor curente literare, 

modernismul şi chiar romantismul. 

Un lucru ce mi-a stârnit curiozitatea pentru citirea 

romanului a fost faptul că autorul s- a inspirat în 

scrierea cărţii din copilăria sa, folosind ideea 

paternității şi un episod legat de o problemă 

succesorală din propria familie. De asemenea, 

Otilia exista în realitate, fiind o rudă îndepărtată, 

dar cultivată. 

Subiectul romanului se constiutie din 

poveştile de viaţă ale mai multor personaje, care 

apar ca într-un fel de galerie a unor figuri vii, într-un 

muzeu forfotind de acţiune. Deşi romanul pare să 

reprezinte artistic, în principal, relaţia dintre doi 

protagoniști orfani, Felix și Otilia, care au țeluri 

diferite în viață, o mare parte din acţiunea romanului 

este realizată de alte personaje secundare, pe care 

naratorul le descrie şi cărora le detaliază 

comportamentul. Consider că ceea ce am învăţat la 

şcoală, despre cele două planuri narative principale, şi 

altele secundare, nu este tocmai exact, pentru că mie mi s-a 

părut că, pentru narator, toate persoajele sunt la fel de importante. 

Dacă unele apar mai puţin, este pentru că economia romanului nu i-a mai permis 

autorului să insisite asupra celorlalte. 

Povestea începe cu acţiunile tânărului Felix Sima, orfan de tată, care vine de la Iaşi la 

Bucureşti în casa unchiului său pentru a studia la Facultatea de Medicină. În locuința lui 

Costache Giurgiuveanul, tutore şi unchi, îi întâlnește pe membrii familiei, dar și pe Pascalopol, 

un prieten de familie. 

Felix se îndrăgosteşte de Otilia, dar cred că Otilia nu avea aceleaşi sentimente 

înflăcărate faţă de el, iar eu am rămas puţin uimit că, totuşi, aceasta îi declara, în cele din urmă, 

că îl iubeşte. Dintre personaje, cel mai mult mi-a plăcul de Felix, deoarece era ambiţios şi 

pentru că nu a renunţat niciodată la idealurile sale. Faptul că nu a reuşit să se căsătorească cu 

Otilia, cred eu, ţine de noroc, aşa cum se întâmplă şi în viaţă. Încă o dată, autorul s-a dovedit 

un cunoscător abil al psihologiei şi vieţii omeneşti. 

După ce am străbatut întreaga carte şi am aflat care a fost destinul fiecărui personaj, am 

rămas deosebit de impresionat de modul în care autorul le-a croit soarta acestora şi l-a aşezat 
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pe fiecare într-un loc în lume, potrivit statutului lui. Am ajuns la concluzia că Enigma Otiliei 

de George Călinescu ar trebui citită de orice adolescent sau persoană matură, indiferent de 

vârstă sau educaţie, deoarece îl va face să înţeleagă mai bine viaţa şi oamenii. 

 

 

 

 

Bibliografie: 

Călinescu, George, Enigma Otiliei, Editura Cartex 2000, Bucureşti, 2013. 

 

 

 

 

 

Condurat Andrei Daniel, Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 

Prof. coordonator: Dima Teodora 
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Domnișoara Christina 
de Mircea Eliade 

 
Argument 

Am ales să citesc această carte mai mult dintr-o 

întâmplare decât dintr-un motiv anume. Într-o seară oarecare, 

împreună cu mama m-am decis să petrec o seară de film în 

familie, acasă. Am deschis televizorul pe canalul Televiziunii 

Romăne. Cu toate că nu mi-am propus inițial să vizionez 

filmul de pe acest post de televiziune, mi-a atras curiozitatea, 

devenind fascinată de ceea ce se petrecea acolo. Din păcate, la 

ora la care am deschis televizorul, filmul era deja pe 

terminate. Ne-a atras atenția din primele secunde de 

vizionare, căci era un film românesc, cu roluri interpretate de 

actori îndrăgiți, precum Maia Morgenstein. Ulterior, am aflat 

că acest lungmetraj se numește,,Domnișoara Christina", și că 

este o adaptare după romanul omonim al lui Mircea Eliade. 

Dornică să cunosc întregul subiect al acestui film, am 

hotărât sa citesc mai degrabă cartea, decât să vizionez pelicula 

în întregime, căci, din experiențele mele de lectură, știam că 

niciun film nu poate întrece opera literară după care a fost 

adaptat. 

Alți factori care m-au motivat să citesc „Domnișoara 

Christina” sunt reprezentați de mama mea, un prieten și 

doamna mea profesoară de limba română din gimnaziu. I-am 

auzit adesea vorbind despre operele lui Eliade și despre 

genialitatea sa, recomandându-mi deseori să gust, la rândul 

meu, din dulceața literaturii sale. 

De mult timp aveam de gând să citesc un roman scris de Eliade, dar filmul ,,Domnișoara 

Christina" mi-a stârnit un real interes, fiind decisiv în această privință. 

 

Subiectul romanului 

,,Domnișoara Christina" este un roman bazat pe eternul mit al iubirii imposibile dintre un 

muritor și un suflet din lumea de dincolo. Egor Paşchievici cade în capcana ţesută de strigoiul 

Christinei, care subjugase o mulțime de oameni. Dar și Christina cade pradă, la rândul ei, iubirii 

pentru un muritor: ,,Aș fi putut să-ți îngheț gândul și să-ți usuc limba. Aș putea oricând să te 

am în puterea mea, Egor! Mi-e ușor să te farmec, să fac tot ce vreau din tine. M- ia urma și tu 

ca toți ceilalți. Și sunt foarte mulți, Egor. Nu mi-e teamă de rugăciunile tale. Tu nu ești decât 

un om viu. Eu vin din altă parte. N-ai să poți înțelege, nimeni nu poate înțelege. Dar pe tine 

nu voiam să te ucid, dragostea mea, cu tine voiam să mă logodesc. Curând ai să mă vezi și 

altfel. Și ai să mă iubești, atunci, Egor." (...) ,,Ce vrei să-ți spun, Christina? Ce vrei să-ți 

spun? (repeta el privind-o în ochi). Ești moartă sau ești numai în vis? Dar acum te iubesc.  
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N-am vrut să te iubesc la început, mi-a fost frică de tine! Dar acum te iubesc! Ce mi-ai dat să 

beau, Christina? Ce mătrăgună rodește din buzele tale? Aș vrea să te sărut!" 

Subiectul acestui roman îl constituie izgonirea unui strigoi, ce bântuia un conac din 

Câmpia Dunării. O tânără femeie fusese ucisă, în timpul Răscoalei de la 1907 și se 

preschimbase în strigoi. Aceasta își exercită apucăturile vampirice asupra locuitorilor din zona 

învecinată. Ea încearcă o reîntoarcere în lumea oamenilor prin intermediul dragostei, 

transformându-se din nou în femeie, dar vraja malefică este ruptă de un tânăr: ,,Egor tremura, 

dar nu mai era un spasm de teroare, ci nerăbdarea trupului lui întreg, mistuirea lui delirantă, 

in așteptarea marii dezmierdări. Carnea lui se risipea înnebunită, căci voluptatea îl sugruma, 

îl umilea. Gura Christinei avea gustul fructelor din vis, gustul tuturor bețiilor, neîngăduite 

bucurii, o data cu cereasca risipire, împărtășire în tot și în toate. Incest, crimă, nebunie- 

amantă, soră, înger. Totul se aduna și mistuia alături de carnea aceasta incendiată și totuși 

fără viață..." 

Interesant este că în acest roman, Mircea Eliade inserează și valorifică citate din poeziile 

,,Luceafărul" și ,,Strigoii" de Mihai Eminescu, dar și din nuvela,,Sărmanul Dionis", aducând 

astfel un omagiu geniului literaturii române. Tentația de a depăși propria condiție existențială 

este o notă romantică comună atât nuvelisticii lui Eliade, cât și a textelor eminesciene, citate 

mai sus: 

„- Nu mă judeca așa repede, dragostea mea! Eu vin din altă parte, dar sunt încă femeie, 

Egor! Și dacă au fost fete care s-au îndrăgostit de luceferi, de ce nu te-ai putea îndrăgosti și 

tu de mine? 

- Nu pot. Mi-e frică de tine!" 

De altfel și criticul Ov. S. Crohmălniceanu observa filiația la opera de sorginte 

fantastică a lui Eminescu și considera că autorul manifestă o pasiune eminesciană pentru marile 

mituri cosmogonice, având o intuiție a misterului și un dar al evocării care șterge frontiera ce 

desparte realitatea cotidiană de miraculos: ,,Literatura lui înfăptuiește o remarcabilă 

prospectare a lumii interioare înspre acele zone-limită de ordin abisal", concluzionează 

criticul. 

Cred că „Domnișoara Christina” este un roman fascinant, deoarece, drama, groaza, 

miturile și iubirea se împletesc într-un mod absolut unic, plin de suspans, ce-l pune pe cititor 

în situația de a nu lăsa cartea din mână. 

Dintotdeauna am fost fascinată de misterul pe care îl reprezintă ,,lumea de dincolo" și, 

mai ales spiritele neîmpăcate care-n timpul vieții au făcut foarte multe lucruri rele, devenind 

strigoi după moarte. Întotdeauna aceștia încearcă să-și găsească liniștea prin bântuirea 

persoanelor ce le-au fost dragi în timpul vieții. 

De asemenea, mi-au plăcut extrem de mult descrierile Christinei și ale momentelor în 

care îl vizita pe Egor, misterul și iubirea neîmplinită dintre Egor și Christina, dar și sacrificarea 

iubirii dintre Egor și Sanda în numele dreptății (pentru eliminarea strigoiului), acestea fiind 

motivele pentru care această carte rămâne favorita mea. 

Consider că aceasta carte este potrivită, în mod special, pentru persoanele visătoare, ce 

aspiră la iubirea ideală și pentru cei ce trebuie să înțeleagă că nu-și pot părăsi mereu propria 

condiție, că exista limite, ce nu țin de noi, ci de o putere supranaturală, divină. 
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Criticul Şerban Cioculescu considera că autorul „Domnișoarei Christina” exploatează 

teme fantastice din folclorul universal ,,cu luciditate, dar și cu o dexteritate însușite din 

lecturile englezești”, în timp ce eseitul Ioan Petru Culianu afirma că „narațiunea lui Eliade 

face apel la toate rețelele demonologice ale folclorului românesc." 

 

 

 

 

 

 

Constantin Elena, Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Roman 

Coordonator: prof. Corhăneanu Cătălina
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6 mai 

2020 

Tămășeni 

 

Stimate domnule Mircea Eliade, 

 

Vă admir foarte mult și-mi doresc din suflet să aflați impresiile mele despre literatura 

și persoana dumneavoastră. 

Vă mărturisesc cu mâna pe inimă că, datorită varietății tematice din operele 

dumneavoastră, dar și datorită stilului, meritați să fiți supranumit ,,cel mai mare scriitor român 

al tuturor timpurilor". Apreciez enorm operele dumneavoastră, mai ales nuvelele fantastice, 

care îmbină elementele mitologice românești cu cele ale altor culturi, dar si romanele exotice 

și de dragoste, în care realitatea se îmbină cu fantasticul, precum,,Nopțile de sânziene" și 

,,Maitreyi". Operele dumneavoastră mă fascinează, căci fantasticul eliadesc nu se clădește pe 

elemente fabuloase, ci este un fantastic mitic și ține de miracol. 

Nu cred că mai este nevoie să precizez că sunteți autorul meu preferat, deoarece sigur 

s-a subînțeles acest lucru din supranumele pe care mi l-aș fi dorit să-l purtați. Acum, însă, vreau 

să argumentez de ce vă apreciez atât de mult. Impresia mea din numeroasele dumneavoastră 

creații literare, creații pe care le-am citit pe nerăsuflate, este că sunteți un visător, și nu afirm 

acest lucru doar datorită universului imaginativ atât de prezent în operele dumneavoastră, ci și 

datorită romanelor autobiografice (precum,,Romanul adolescentului miop"), în care prezentați 

cititorului aspirațiile, dorințele, suferințele, neîmplinirile adolescentine. Încă din adolescență 

știați foarte bine ce înseamnă conceptul de ,,ideal", fie că era vorba despre un ideal în dragoste 

sau unul legat de viitoarea carieră. 

Mă regăsesc enorm în ceea ce ați scris, în suferințele și neîmplinirile pe care le-ați trăit, 

și nu din cauză că sunt pesimistă, ci din cauză că sunt la fel de visătoare și am așteptări poate 

mult prea mari de la viață, precum dumneavoastră. Din acest motiv îmi place să mă refugiez în 

mintea mea, în lumea mea imaginară, ceea ce făceați adesea și dumneavoastră, dar nu într-o 

lume de domeniul basmului, ci într-una din care nu putem uita că facem parte. Îmi place enorm 

felul în care descrieți personajele, obiectele, peisajele și divinul sentiment al iubirii. Arta 

dumneavoastră mi-a creat o concepție mai suportabilă despre lume, căci, oricât de mult vă 

cufundați în lumea fabulosului, nu uitați niciodată să reveniți cu picioarele pe pământ, prin 

dialectica ,,sacru si profan". Vă admir teoria cu privire la cele două dimensiuni care nu se află 

în opoziție, în antiteză, ci coexistă. Mi se pare genial felul în care sacrul se camuflează în 

profan, astfel încât orice om poate trăi o ruptură la nivel ontologic, o inserție a sacrului în 

banalitatea cotidiană, ca de exemplu în operele ,,La țigănci", ,,Les trois Grâces" și ,,Nopți la 

Serampore". 

Mi s-a părut foarte ingenios felul în care pe baza jurnalului personal din perioada India, 

ați creat un roman atât de sensibil și de exotic, precum,,Maitreyi". Dar totodată mi s-a părut un 

act de curaj să publicați romanul pe vremea aceea fără a vă păsa de consecințe. Tot ce a contat 

pentru dumneavoastră și pentru cititori, a fost faptul că ați scris despre iubirea absolută. 
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Și, desigur nu în ultimul rând, vă apreciez și pentru faptul că, nesigur în credința 

dumneavoastră și în Dumnezeul căruia nu-i simțeați prezența, ați hotărât sa deveniți istoric al 

religiilor pentru a cunoaște adevăratul creator, și pentru a va regăsi pe dumneavoastră în primul 

rând. 

În încheiere vă asigur încă o dată de admirația mea  nețărmurită atât față de 

dumneavoastră, cât și față de operele pe care le-ați creat. 

 

 

 

Cu aleasă prețuire și respect, 

a dumneavoastră pe veci admiratoare 

 

 

 

 

 

Constantin Elena, Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 

Prof. coordonator: Corhăneanu Cătălina 
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Vieţile sfinţilor – modele pentru tineri 
 

Vieţile virtuoase ale sfinţilor şi deosebitul dar al discernământului cu care erau 

îmzestraţi i-au facut repede să devină cunoscuţi printre semenii lor. Aveau râvnă multă pentru 

asceză şi pentru cele duhovniceşti, erau pilde pentru ceilalţi. Erau suflete alese fiindcă erau cu 

adevărat plini de dragoste şi interesaţi sincer de sporirea duhovnicească a celorlalţi oameni.  

Atunci când nu cunoşteau, se stăruiau, şi ceea ce căutau găseau pentru că aveau 

rugăciunea. Cuvintele sfinţilor înţelepte şi în ciuda strădaniilor de a rămâne necunoscuţi, faima 

lor a început să se răspândească. Astfel lângă ei începeau să vină diferiţi mireni şi monarhi 

care doreau să devină ucenici în ale învăţăturii. Toate izbânzile nu erau de moment ci roadele 

ostenelelor.Cum Dumenezeu învredniceşte creştinul şi pentru un pahar cu apă, cu atât mai 

multe sunt răsplătitte ostenelile celor ce cred prin vorbă şi prin fapte. Comportamentul 

cuviincios primeşte har şi binecuvântare pe această lume în timp ce pe cealaltă toate faptele se 

depun în "banca" lui Dumnezeu, ca "dobândă", pe care o va ridica atunci când se va afla în 

Împaraţia cerească. Prin dascălii săi, şcoala este îndreptarul neobosit care ţine calea adevărului 

cu îndatoririle principale de a învăţa pe cei tineri. 

De-a lungul timpului învăţatura transmisă prin viu grai s-a răspândit în întreaga lume şi 

în decursul anilor s-a simţit nevoia de a fi clar formulată şi păstrată să nu se piardă, în ceea ce 

vedem astăzi şi citim: Cartea cărţilor / Biblia , Cărţile, manualele, etc. Apostolii explică 

propăvăduiesc legătura dinte faptele bune şi credinţă. Fiecare om devine creştin prin Sfântul 

Botez, când acesta este întărit cu dragoste, pace, îndelung-răbdare, bunătate, credinţă, blândeţe 

şi orice neascultare şi săvârşire de păcat îl indepărtează pe om de Dumnezeu. 

Biserica creştină, urmaşă credincioasă a învăţăturii Mântuitorului nostru Isus Hristos şi 

ale sfinţilor Apostoli, a orânduit prin prisma pildelor să se ia exemplu. În perioada de toamnă 

copiii iau învăţatură bună, toamna când agricultorii încep semănatul grâului pentru urmatorul 

an de rod. Această perioadă corespunde şi cu noul an şcolar când elevii îşi pregătesc sufletele 

pentru a primi învăţătura cea folositoare semănată de către dascălii lor, ca mai apoi să fie ei 

bucurie şi mângâiere părinţilor şi ţarii după propriile puteri prin muncă, răbdare şi stăruinţă 

aşa cum şi Apostolii s-au adunat să cerceteze cuvântul şi să dobândească virtuţi. 

"Ceea ce cuvântul povestirii prezintă auzului, aceea şi pictura, prin imitare, arată fară 

cuvinte".(Sf. Vasile cel Mare) 

 

Bibliografie: 

Protisinghel Nicodim Măndiță, Îndreptar pentru Spovedanie 

Arhim. Efrem. Filotheitul, Viața pe scurt a Cuviosului Iosif Isihastul-prăznuit pe 15 august, Ed. 

Evanghelismos, 2010 
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Harry Potter 

by J.K. Rowling  

Book Review 
"It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, 

but just as much to 

stand up to our friends." says 

Albus Dumbledore addressing the Great Hall in The 

Sorcerer's Stone 

 

Harry Potter is a series of volumes whose 

popularity has grown around the world. The 

volumes belong to the fantasy genre and were 

written by the British author J. K. Rowling. The books deal with a world of wizards. The 

main character is a young wizard named Harry Potter, along with friends Ron Weasley and 

Hermione Granger, who are wizards as well. 

The story takes place mostly at Hogwarts, the School of Magic, Charms and Wizards, a school 

for young wizards and magicians. The central point of the story is the conflict between Harry 

and the dark wizard Voldemort, who killed Harry's parents in his mission to conquer the world 

of witchcraft. 

The first volume, Harry Potter and the Philosopher's Stone, was launched in 1997 and 

since then the books have gained immense popularity and commercial success around the 

world. 

All eight volumes have sold over 450 million copies, being translated into over 63 languages. 

The seventh book in the Harry Potter series, Harry Potter and the Deathly Hallows, was 

released on July 21, 2007. The English language versions of the books have been published 

by Bloomsbury in the United Kingdom, Scholastic Press in the United States, Allen & Unwin 

in Australia and Raincoast Books in Canada. All seven volumes of the series (except for the 

eighth, Harry Potter and the Cursed Child) were screened by Warner Bros. 

They say that the idea for Harry came to Rowling’s mind while travelling by train on the 

Manchester-London route. In 1995, Harry Potter and the Philosopher's Stone was completed 

and the manuscript was sent to potential agents and the first Harry Potter book was published 

in the United Kingdom by Bloomsbury in July 1997. Finally, also on her personal website, she 

announced the release date of the latest volume, Harry Potter and the Deathly Hallows, as July 

21, 2007. 

The success of the story may have been ensured by the topic and the initial volume. 

The initial celebration in the witch's world which has been terrorized by a very evil wizard, 

Voldemort, for many years seizes our attention. Voldemort discovers the secret refuge where 

the Potter family was hiding, killing Lily and James Potter but fails to kill their son, Harry 

Potter, the fatal spell Avada Kedavra he produced turning on him. Voldemort's body vanishes, 

but his spirit survives, being neither dead nor alive. The only sign of Voldemort's spell is a 

lightning scar on Harry's forehead. Being the sole survivor of the fatal curse, Harry is called by 

the witchcraft community "the boy who survived." On November 1, Hagrid, a 'semi-giant', 

takes Harry to his only living relatives, the Dursley family, consisting of Uncle Vernon, a tall, 
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plump man, almost neckless, but with a very rich mustache, his aunt. Petunia, a thin, long- 

necked woman who hated Harry and Dudley, their obese and pampered son. They tried in vain 

to eradicate his magical abilities, to hide his origin from the witchcraft world and to punish him 

severely after each strange event. However, as he turns 11 (July 31, 1991), Harry has his first 

contact with the magical world, when he receives letters from Hogwarts, the School of Magic 

and Witchcraft, delivered by owls. However, his uncle intercepts them. On his birthday, 

Hagrid, the Key Keeper at Hogwarts, tells him that he is a wizard and that he is expected at 

school. Each volume features a year of Harry's life, most of which takes place at Hogwarts. 

There he learns to use magic and produce potions. Meanwhile, Voldemort returns for the 

second time to take control of the witchcraft community. Harry faces him for the last time. 

The topic of the books, the world of magic in which Harry lives seems close to our 

world. While the fantastic universe of Narnia is an alternative to our universe, and the universe 

of the Lord of the Rings represents a mythical past, the magical world of Harry Potter exists at 

the same time as our world, having magical elements analogous to our world. Many institutes 

and localities are located in real-world cities and villages, such as the Ministry of Magic in 

London. This universe consists of a fragmented collection of secret streets, old paths, lonely 

mansions and castles that remain invisible in the eyes of non-magical people (known as 

"Locked" / "Muggles", eg the Dursley family). The ability to produce magic is acquired from 

the family rather than by learning it, yet those who have this ability must attend a school, like 

Hogwarts, to learn to use and master magic. On one hand, there are witch-parents whose 

children do not have the ability to produce magic, these being called "noni" (eg Mrs. Figg, 

Argus Filch). On the other hand, there are also wizards whose parents do not have magical 

abilities, who are said to have "mud blood" (eg Hermione Granger). Wizards whose parents 

have magical abilities have "pure blood" (eg Ronald Weasley), and those who have only one 

parent with magical abilities or have only one parent with "blood" pure ”, and the other has“ 

mud blood ”have“ semi-pure blood ”(ex: Harry Potter, Lord Voldemort). The magical world 

and its many fantastic elements are described in a surprising and magnificent way. The 

combination of magic with normal is one of the main reasons in the novel; the characters in the 

story live an ordinary life with its usual problems, in a completely magical world. 

Chronologically, the books avoid framing the action in a certain year, although there 

are some references to past events. The timeline is sufficiently specified in the Chamber of 

Secrets, when Nick Almost-Headless / Nick-the-Decapitated-a-little mentions that it is 500 

years since his death, on October 31, 1492, resulting in the action in the Chamber Secrets takes 

place between 1992- 1993. This chronology was again confirmed in the Talismans of Death, 

the date of death on the grave of James and Lily Potter being October 31, 1981. Harry being 1 

year old, when his parents were killed, means that 1980 is the year he was born, and the main 

action takes place between 1991 (the second chapter of the Philosopher's Stone) until 1998 (the 

end of the Talismans of Death). 

In my opinion, the Harry Potter series is one of the best books for teenagers. It combines 

the world of the imaginary with the real. Harry Potter books fascinated my adolescence and 

even these days I have moments when I read a few more pages of books. I consider them 

extraordinary. It has also become a habit to watch movies based on the books every year, but, 
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as they say, the book always beats the movie. And I recommend them with great love and 

confidence. You will not regret! 

 

 

 

 

 

Cuvinciuc Emanuela, Colegiul Național „Roman-Vodă” Roman 

Prof. coordonator: Dumea Antonela 
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The After Series 
 

To: Anna Todd 

Subject: The After Series 

Published by Gallery Books, an imprint of Simon & Schuster. 

 

 

Dear Mrs. Anna Todd, 

I am writing this letter to tell you how interesting I think this book is. I even consider that 

most teenagers nowadays should read it as it might be representative for this genre. 

The After series is a New Adult series of four books that tell the love story between a 

straight-laced college freshman, Tessa, and an emotionally damaged young man named 

Hardin who is filled with so much anger and hate for himself and the world around him that it 

affects his every relationship…especially his relationship with Tessa. Many teenagers feel 

rage against the people around them, blaming everybody else for his or her insuccess or lack 

of friends, money, satisfactory school results. All these negative inner experiences affect their 

perception on things and family, classmates, friends, lovers. They just do not realise its effect 

both on long and short term. 

I have heard that the topic of the novel was inspeired by the music and fandom of One 

Direction as well as from many novel characters from your favourite classics and also from 

many other Wattpad books that had helped you write the book series. Is it true? Also, I would 

like to know who is your favourite classic writer, and what you read when you were a 17-year 

old student. I 

will continue by telling the story. You know it from your perspective but I just need to tell it 

from my own. The main character, Tessa, is an 18-year-old girl who lives a sheltered life in 

Washington state, about to embark on a whole new life at college and hopes to get out from 

under her controlling mother's thumb. She arrives at school only to find out her roommate, 

Steph, is "punk" with questionable friends. Tessa's boyfriend, Noah, who is a year younger 

than her and still in high school, along with her mom, are sceptical to leave her in that situation 

but eventually go home and trust Tessa to remain the good girl that she has always been. 

That's when she meets Hardin Scott, a typical bad boy. He is covered in tattoos, has several 

piercings, is a ladies' man, and has a very foul mouth. Naturally Tessa has the hots for him. 

And Hardin, realising that Tessa is pure and sweet and a bit of a challenge, decides to go after 

her. The two find themselves together time after time, because Hardin is good friends with 

Steph. Before we know it, Hardin and Tessa have gone farther sexually than she ever had with 

Noah, who she'd been dating for years and was waiting to sleep with until they were married. 

Hardin traps Tessa into telling Noah that they've been seeing each other behind his back, and 

naturally the two break up. This is just one of the many times Hardin and Tessa get into a fight 

where Hardin's excuse is that he's just an idiot and Tessa forgives him because she loves him. 

Tessa and Hardin have somehow found themselves "in love" with each other (I put that in 

quotes because the way they treat each other seems like anything but love), and get an 

apartment together. The two have done nothing but fight and make up, and Hardin has been 



Simpozionul Interdisciplinar Pro Liber ISSN- 2559-219-X 
 

76 | P a g e  

  

mostly nasty to Tessa and told her she has to stay away from basically everyone in her life. 

This includes Noah, who just wants to be Tessa's friend, Landon, whom Tessa befriended in 

her classes, Zed, who made a move on Tessa one of the times she was mad at Hardin, and 

Hardin's sketchy other friends. Tessa suspects Hardin is hiding something and comes to find 

out that he made a bet with his friends months ago that he could take Tessa's virginity — which 

he did. He and his friends have been keeping the secret all along and Hardin claimed he planned 

to tell her after they moved in together, thinking she'd be OK with it because he proved to her 

he truly loved her. The story ends with Tessa storming away from Hardin and Zed swooping 

in to save the day and drive her home, where she asks him to tell her everything he knows about 

the bet. 

The story is rather confusing, because of Hardin’s behavior, but also intriguing. He 

treats Tessa badly because that’s just how he is. He takes her virginity away and then he wins 

money for it, but he uses it to fix her car. Ultimately, Hardin is rough around the edges and 

somewhat inside, but he still has a bit of a heart. Hardin is a difficult character, but he is also a 

very lovable and redeeming character. I hate them because they are poison to each other and 

just make dumb decisions, but I love them because they are real. 

Many romance novels portray relationships as these passionate, perfect, never argue 

relationships, but they are not so unrealistic! Tessa and Hardin are some of the most annoying 

characters, but I adore them because I know exactly who they are. In this book, I knew Tessa 

was being used by Hardin, but I also knew he did love her. 

I love the way Tessa is, a sweet, untroubled, and innocent girl. I like the fact that you have 

found a perfect match for her, Hardin. I wonder though why you chose the main characters to 

be betrayed by the people they trusted most. Did you want to show that people we love envy 

good things in our lives and at some point they turn their back on us? 

All I can say is that The After series is better than great. and I would recommend it to all my 

friends, as being a story that needs to be told and understood. 

 

I look forward to getting a reply from 

you. Yours Sincerely, 

Oana E 

 

 

 

Enache Oana, Colegiul Național „Roman – Vodă” Roman 

Prof. coordonator: Dumea Antonela 
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Misterele sfintei Cristina 
 

Calendarul sfinților principalelor confesiuni creștine din România oferă, în ordine 

cronologică, unele zile onomastice. În acest calendar sunt incluse sărbătorile sfinților mari și 

ale celor care au fost considerați demni de menționat - din diferite motive - de autoritățile 

ecleziastice competente. Este important de știut că atunci când Biserica recunoaște sfințenia 

unei persoane atribuie o zi din an pentru a o comemora în mod special, aceasta fiind - de obicei 

- ziua morții, care este de fapt ziua nașterii pentru Cer. 

Oraşul Bolsena, aşezat pe malul lacului cu acelaşi nume din centrul Italiei, o cinsteşte 

ca patroană pe o tânără martiră din secolul al IV-lea, Sfânta Cristina. Cultul acestei sfinte 

este amintit de numeroase mărturii istorice. Din săpăturile arheologice făcute în secolul trecut 

rezultă că la Bolsena era cinstită o Sfântă Cristina încă din secolul al IV-lea, şi lângă 

mormântul ei a fost descoperit un cimitir subteran. Mărturiile iconografice sunt, de asemenea, 

abundente: sfânta apare între fecioarele martire reprezentate pe mozaicurile Bisericii „Sfântul 

Apolinar cel Nou” din Ravena, mozaicuri lucrate în secolul al VI-lea. Numeroşi artişti, de la 

Giovanii Della Robia la Luca Signorelli, de la Paul Veronese la Luca Cranach, s-au inspirat 

din episoadele povestite de Passio Cristinae, cu multe amănunte care, în mare parte, reproduc 

faptele celor mai vestiţi martiri.  

În mărturii se relatează că Cristina, fiica lui Urban, prefect al actualului oraş Bolsena, 

şi a unei nobile femei din aristocraţia romană, era o tânără de unsprezece ani, renumită pentru 

frumuseţea ei. Ea a fost iniţiată în credinţa creştină de o slujitoare. Descoperită de tatăl ei, a 

fost închisă într-o aripă a palatului împreună cu douăsprezece slujitoare şi constrânsă să adore 

idolii păgâni. Tatăl dorea să o constrângă pe fiica sa, să renunţe la religia primejdioasă pe 

care a îmbrăţişat-o, şi astfel, să o scape de primejdia morţii. Într-o seară, tânăra copilă, a distrus 

simulacrele de aur şi, aplecându-se de la fereastra turnului, a împărţit săracilor bucăţile. 

Înfuriat, Urban a trecut de la rugăminţi la pedepse: a ordonat să fie biciuită şi aruncată în 

temniţă, dar Cristina rămânea neclintită în credinţă. Drept urmare, tatăl o dă pe mâna 

judecătorilor şi aceştia o supun la diferite torturi îngrozitoare. Fiind plină de răni, este 

aruncată să zacă în închisoare, dar aici, trei îngeri coborâţi din cer îi aduc mângâiere şi-i 

redau sănătatea. Văzând că prin astfel de metode nu obţin nici un rezultat, judecătorii trec la 

soluţia finală: leagă o piatră grea de gâtul copilei şi o aruncă în apă; dar piatra, susţinută de 

îngeri, pluteşte pe apă şi Cristina iese la mal. 

Tatăl neînduplecat este pedepsit de Dumnezeu cu moartea; totuşi, suferinţele 

Cristinei nu se sfârşesc. Judecătorii se îndreaptă împotriva ei cu o furie nemaiîntâlnită şi o 

condamnă la alte chinuri înspăimântătoare, ce se vor dovedi la fel de ineficiente: este arsă pe 

un grătar înroşit, aruncată în ulei înfierbântat, lăsată între şerpi veninoşi, la urmă, i se taie 

sânii; nemaiştiind la ce chinuri să o supună, ei curmă viaţa plăpândă a Cristinei cu două 

lovituri de suliţă. 

Rămăşiţele sale pământeşti, găsite în anul 1880 în sarcofagul din catacombele situate 

sub bazilica sfinţilor Gheorghe şi Cristina, au avut şi ele un destin dificil. Cronicile relatează 

că în anul 1098, doi pelerini care mergeau în Ţara Sfântă, s-au oprit la Bolsena şi au furat trupul 

ei. Apoi, ajunşi în oraşul Sepino, locuitorii au descoperit sfintele rămăşiţe pământeşti şi din 

https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_zile_onomastice
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acea zi au rămas în oraşul din Molise, unde încă este sărbătorită de patru ori pe an. 

Alte rămăşiţe pământeşti se află la Palermo, oraşul care o are drept co-patroană, şi la 

Toffia. 

Însă actualmente, unica relicvă considerată autentică este osul antebraţului păstrat la 

Sepino. În biserica sfintei Cristina din Bolsena se află în schimb piatra supliciului, care 

compune altarul major, pe care sunt imprimate amprentele picioarelor sale. 

Numele Cristina, cu corespondentul masculin Cristian, sunt specific creştineşti şi apar după ce 

Biserica creştină a primit libertatea prin împăratul Constantin. Şi până atunci se foloseau 

cuvintele „creştin” – „creştină”, cu rolul de adjective, supranume ce se adăuga la numele 

propriu-zis. Ulterior, din adjectivele Christianus, Cristiana s-au format nume proprii ce au 

pătruns şi la noi sub forma Cristina şi Cristiana. Formele Cristina, Cristin au apărut de prima 

dată ca nume proprii din dorinţa de a da copiilor numele pe care l-a purtat Mântuitorul; 

respectul faţă de fiinţa dumnezeiască, umană a lui Isus a cerut să nu se folosească pentru simpli 

oameni un nume purtat de Omul-Dumnezeu, şi atunci s-au creat cuvintele Cristin, Cristina, 

sugerând adevărul fundamental că omul creştin nu este numai „ucenicul”, „urmaşul” lui 

Cristos, ci poartă în fiinţa lui însăşi fiinţa lui Cristos. „Cel care mănâncă trupul meu şi bea 

sângele meu rămâne întru mine şi eu întru el” (Ioan 6,56). 

 

 

Bibliografie:  

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_sfin%C8%9Bilor  

 http://www.ercis.ro/actualitate/viata201207.asp?id=20120773 

 http://www.calendarcatolic.ro/Sfinti/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/2639/Sf- 

Cristina-fc-m.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fărcășel Mădălina Tereza, Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 

Prof. coordonator: Pîslaru Mihaela 
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Greatness, an ambition or an illusion? 
 

‘Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon 

them.’ 

 

Twelfth Night, or What You Will is a romantic gender confusion-driven comedy written 

by William Shakespeare. It is believed to have been written around 1601–1602 as a Twelfth 

Night's entertainment for the close of the Christmas season. The play The main characters of 

the play are the twins Viola and Sebastian, who are separated in a shipwreck. 

The first recorded public performance was on 2 February 1602, at Candlemas. The play was 

not published until its inclusion in the 1623 First Folio. The title of the play "Twelfth Night", 

is a reference to the twelfth night after Christmas Day, called the Eve of the Feast of Epiphany. 

The plot of the play is culturally originated in the confusion which would appear in the Roman 

times during the festival of Saturnalia characterized by drunkenness, inversion of the social 

order, masters who became slaves for a day, and vice versa. 

Set in the kingdom of Illyria, a nobleman named 

Orsino lies around listening to music and hoping to have 

Lady Olivia’s love. Unfortunately, she is in mourning 

for her dead brother and refuses to entertain any 

proposals of marriage. Meanwhile, off the coast, a storm 

has caused a terrible shipwreck. A young, aristocratic-

born woman named Viola finds herself alone in a strange 

land and assuming that her twin brother, Sebastian, has 

been drowned in the wreck, she decides to disguise 

herself as a man, taking on the name of Cesario, and goes 

to work in the household of Duke Orsino. 

Viola (disguised as Cesario) quickly becomes a favorite 

of Orsino, who makes him his page. Viola finds herself 

falling in love with Orsino—a difficult love to pursue, as 

Orsino believes her to be a man. To add to the flavor of 

the play, Orsino sends Cesario to deliver Orsino’s love 

messages to the disdainful Olivia and Olivia herself falls 

for the beautiful young Cesario, believing her to be a 

man. The love triangle is complete: Viola loves Orsino, 

Orsino loves Olivia, and Olivia loves Cesario—and 

everyone is miserable. 

The other members of Olivia’s household are colourful, 

too. The rowdy drunkard of an uncle, Sir Toby; his 

foolish friend, Sir Andrew Aguecheek, who is trying in 

his hopeless way to court Olivia; Olivia’s witty and 

pretty waiting-gentlewoman, Maria; Feste, the clever 

clown of the house; and Malvolio, the uncommunicative 

steward . 

https://en.wikipedia.org/wiki/Romantic_comedy
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
https://en.wikipedia.org/wiki/Twelfth_Night_(holiday)
https://en.wikipedia.org/wiki/Twelfth_Night_(holiday)
https://en.wikipedia.org/wiki/Viola_(Twelfth_Night)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sebastian_(Twelfth_Night)
https://en.wikipedia.org/wiki/Candlemas
https://en.wikipedia.org/wiki/First_Folio
https://en.wikipedia.org/wiki/Epiphany_(holiday)


Simpozionul Interdisciplinar Pro Liber ISSN- 2559-219-X 
 

80 | P a g e  

  

Sebastian, who is still alive and believes his sister Viola to be dead, arrives in Illyria 

along with his friend and protector, Antonio. Sir Andrew, observing Olivia’s attraction to 

Cesario (still Viola in disguise), challenges Cesario to a duel. However, when Sebastian—who 

looks just like the disguised Viola—appears on the scene, Sir Andrew and Sir Toby end up 

coming to blows with Sebastian, thinking that he is Cesario. Olivia enters amid the confusion. 

Encountering Sebastian and thinking that he is Cesario, she asks him to marry her. He is 

baffled, since he has never seen her before. However, seeing her wealth and beauty, he is 

therefore more than willing to go along with her. Meanwhile, Antonio has been arrested by 

Orsino’s officers and now begs Cesario for help, mistaking him for Sebastian. Viola denies 

knowing Antonio, and Antonio is dragged off, crying out that Sebastian has betrayed him. 

Suddenly, Viola has newfound hope that her brother may be alive. 

Eventually, Viola (still disguised as Cesario) and Orsino make their way to Olivia’s 

house, where Olivia welcomes Cesario as her new husband, thinking him to be Sebastian, 

whom she has just married. Orsino is furious, but then Sebastian himself appears on the scene, 

and all is revealed. The siblings are joyfully reunited, and Orsino realizes that he loves Viola, 

now that he knows she is a woman, and asks her to marry him. We discover that Sir Toby and 

Maria have also been married privately. Finally, someone remembers Malvolio and lets him 

out of the dark room. The trick is revealed in full, and the embittered Malvolio storms off, 

leaving the happy couples to their celebration. 

The quote ‘Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness 

thrust upon them.’ revolves around the word “greatness” and it has been extracted from 

Shakespeare’s play “Twelfth Night’, Act 2, scene 5, read by Malvolio, the morose, prudish 

steward of Olivia’s household. 

When Sir Toby and the others take offense at Malvolio’s constant efforts to spoil their fun, 

Maria designs a practical joke to make Malvolio think that Olivia is in love with him. She 

forges a letter, supposedly from Olivia, addressed to her beloved (whose name is signified by 

the letters M.O.A.I.), telling him that if he wants to earn her favor, he should dress in yellow 

stockings and crossed garters, act haughtily, smile constantly, and refuse to explain himself to 

anyone. Malvolio finds the letter, assumes that it is addressed to him, and, happily follows its 

commands. He behaves so strangely that Olivia comes to think that he is mad. 

Malvolio, initially a minor, puritan and stiff character, dreams of being loved by Olivia and of 

rising in the world to become a nobleman—both of these dreams seem to be fulfilled by the 

letter. For the audience, this scene is tremendously comic, since we can easily anticipate that 

Malvolio will make a fool of himself when he follows the letter’s instructions. But there is also 

a hint of pathos in Malvolio’s situation, since we know that his grand ambitions will come 

crashing down. Our pity for him increases in later scenes, when Sir Toby and Maria use his 

preposterous behavior to lock him away as a madman. Malvolio is not exactly a tragic figure; 

he is too absurd for that. But there is something at least pitiable in the way the vanity he displays 

in this speech leads to his undoing. 

The letter offers us the chance to see that as Malvolio, any person inside is full of 

ambitions. It is the hope of social growth that turns Malvolio into a complex and fascinating 

character. It is the hope of growth and development which turn every person from a minor 
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being into a great one. 

Greatness, which implies reputation and distinction, is the ambition which makes a 

person undergo transformation. Like Malvolio, a person can become the personification of 

power of self- delusion, a victim, which is an unpleasant universal experience. More often than 

not, ambition overcomes good sense. However, like Malvolio, in the end, a person can become 

joyful, can earn respect, and nobility in remaining true to yourself, despite everything, and not 

allowing anything to destroy this knowledge. 

Greatness is a fate which awaits us all. Greatness is to be achieved when accepting fate in body 

and in spirit. 

 

 

 

Webography 

 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Twelfth_Night 

2. https://www.sparknotes.com/nofear/shakespeare/twelfthnight 

 

 

 

Giurgea Larisa, Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 

      Prof. coordonator: Dumea Antonela

https://en.wikipedia.org/wiki/Twelfth_Night
https://www.sparknotes.com/nofear/shakespeare/twelfthnight


Simpozionul Interdisciplinar Pro Liber ISSN- 2559-219-X 
 

82 | P a g e  

  

Viețile sfinților, modele pentru tineri 

 
Sfinții sunt oameni care l-au urmat pe Isus, iubindu-l pe el mai presus decât toate din 

viața aceasta. Sunt oameni ca și noi, numai că aceștia au pus iubirea față de Dumnezeu mai 

presus decât iubirea de tată, de mamă, de fiu, de pământ, mai presus decât iubirea față de lumea 

aceasta. 

Sfinții sunt persoanele care, pline de har dumnezeiesc, s-au oferit cu totul Domnului, 

împlinind în toate voia sa. Ei sunt modelele noastre în viața de zi cu zi; ne ajută să înțelegem 

care este rostul nostru pe acest Pământ, ne arată care trebuie să fie scopul nostru. Nu este averea, 

faima, ci iubirea față de Tatăl ceresc și față de aproapele, pe care o manifestăm prin rugăciuni 

și fapte bune. 

Tinerii sunt cei care trebuie cel mai mult să urmeze calea sfinților, deoarece mulți dintre 

ei, în această etapă a vieții, se îndepărtează de Dumnezeu. Când le este greu, deseori se întreabă 

de ce nu le merge bine în viață, de ce nu reușesc imediat în ceea ce își propun. Sau își aduc 

aminte de Dumnezeu numai în momentele de încercare, de suferință, în apropierea unui examen 

sau într-un moment important din viață. Unii tineri își aleg ca model o vedetă, un sportiv sau 

un cântăreț, ceea ce nu este rău, însă este important să știe ce anume să învețe de la acea 

persoană, ce să aprecieze; să preia doar lucrurile și faptele pozitive, nu și cele negative. Pentru 

că s-au străduit să împlinească în toate voința lui Dumnezeu, să devină desăvârșiți potrivit 

îndemnului lui Isus: ”Așadar, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru ceresc este desăvârșit”(Matei 

5,48.), sfinții sunt cele mai bune modele pentru tineri, de la ei învățând esențialul vieții, faptele 

bune, demne de urmat. 

Între sfinți, cel mai bun exemplu este Sfânta Fecioară Maria, Mama noastră cerească. Ea 

este ”cea plină de har”, model de credință vie, speranță și iubire față de Dumnezeu. Creștinii 

experimentează și azi bunătatea ei deosebită, încredințându-se plini de speranță rugăciunilor și 

mijlocirii ei. Sfânta Fecioară Maria ne învață că viața nu constă doar în succese și bucurii, căci 

chiar și ea a avut parte de momente de încercare. Sfânta Maria a împlinit mereu voința lui 

Dumnezeu și nici în momente de cumpănă nu a lăsat credința la o parte, încredințându-se cu 

totul Domnului, ceea ce trebuie să facem cu toții, în fiecare zi, indiferent de situație. 

Un alt exemplu bun pentru tineri este Sfântul Dominic Savio, elev, pentru trei ani, al 

sfântului Ioan Bosco. El a trăit doar 15 ani, timp în care s-a făcut remarcat pentru înțelepciunea, 

credința și faptele sale. Viața sa, deși este scurtă, merită studiată de către noi, fiindcă vom 

descoperi bunătatea și seriozitatea în toate a unui simplu copilaș modest. 

Însă nu unul, nu doi sau trei sfinți pot fi exemple pentru tineri, ci toți, fiecare în parte 

fiind modele demne de urmat, demonstrând că știu foarte bine să îmbine calitățile firii omenești 

și slăbiciunile ei, cu harul de la Dumnezeu. 

Prin urmare, viețile tuturor sfinților pot să fie modele pentru toți tinerii, căci toți ne învață 

lucruri esențiale, ne învață să ne trăim credința în această lume, având curajul de a-i spune ”da” 

lui Dumnezeu. Să punem la temelia formării noastre virtuțile teologale și cardinale pe care 

sfinții s-au străduit să le trăiască pe parcursul vieții lor, să facem faptele de milostenie trupească 

și sufletească pentru a simți mulțumire sufletească, iar la sfârșitul vieții Isus să ne cheme: 

”Veniți, binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția care a fost pregătită pentru voi de la 
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întemeierea lumii” (Matei 25,34), căci ”tot ce ați făcut unuia dintre frații mei cei mai mici, mie 

mi-ați făcut” (Matei 25,40). 
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„Crimă și pedeapsă” 

Feodor Dostoievski 
 

„Crimă și pedeapsă” este un roman psihologic, scris de către autorul rus Feodor 

Dostoievski. Un roman deosebit de puternic, „Crimă și pedeapsă” mi-a marcat concepția asupra 

modurilor în care putem interpreta conceptul de adevăr în viața cotidiană. Opinia mea este că 

atunci când pătrunzi în lumea pe care cărțile lui Dostoievski o conturează, îți dezvolți 

inteligența emoțională cu fiecare capitol citit. Fiecare personaj din „Crimă și pedeapsă” a fost 

o lecție de învățare pentru mine, iar multitudinea lor mi-a dezvăluit diversitatea tipurilor de 

caractere și particularități umane care pot exista. 

Am încercat să îmi dau seama care din pasajele „însemnate” de mine în carte mi-a plăcut 

cel mai mult, care este cel care descrie cu adevărat complexitatea vieții interioare care se 

desfășoară în fiecare dintre noi. Și cred că am găsit pasajul perfect: „Sărăcia nu este un viciu, 

acesta este un adevăr. Dar mizeria, stimate domn, mizeria este un viciu. În sărăcie mai păstrăm 

încă noblețea sentimentelor înnăscute. În mizerie, însă, nu le mai păstrează nimeni și niciodată. 

În mizerie, omul nici nu este măcar alungat din societatea umană cu bățul, ci măturat cu târnul, 

ca să fie și mai umilitor. Şi pe bună dreptate, fiindcă în mizerie, chiar eu, cel dintâi, sunt gata 

orișicând să mă insult pe mine însumi.” Mizeria despre care discută autorul este o metaforă 

pentru un interior schingiuit și plin de conflicte. 

Acțiunea romanului are loc în anul 1865, fiind descrisă pe larg intriga dezastruoasă care a 

marcat viața personajelor. Personajul principal, Raskolnikov, se află sub spectrul sărăciei și a 

diviziunilor sociale majore dintre bogați și săraci. Romanul descrie modul complex și foarte 

schimbător al protagonistului de-a privi aspectele vieții. Pe lângă o degradare psihică și morală 

a personajului principal, care avansează cu fiecare capitol din carte, asistăm și la o schimbare 

de comportament. Raskolnikov pune la cale una dintre cele mai repulsive fapte realizate de un 

om: el plănuiește uciderea și jefuirea unei bătrâne „recalcitrante”, din pricina problemelor 

financiare. Motivația inițială este dublată de ambiția deplasată a tânărului student de a-și 

demonstra că este îndreptățit să comită acest fapt. Raskolnikov este marcat ca și personaj nu 

doar de o condiție financiară precară, dar și de accese de grandomanie, încercând să își justifice 

comportamentul printr-o vină atribuită sistemului și destinului, cumulată cu o îndreptățire a lui 

de a-și lua soarta în propriile mâini. Raskolnikov se consideră superior moral oamenilor 

obișnuiți, el se vede ca un individ înzestrat cu calități exatraordinare, asemenea lui Napoleon. 

Cu toate acestea însă, după ce crima a fost înfăptuită, acesta are remușcări cu privire la fapta 

sa, comisă cu toată luciditatea, și se îmbolnăvește treptat de vină și frica de a fi descoperit. 

Romanul parcurge toate etapele de construcție a planului macabru, dar și procesul de 

dizolvare a protagonistului din punct de vedere psihologic, după comiterea faptei. Singura lui 

scăpare rămâne mărturisirea adevărului. Suspansul crește și el de la un capitol la altul, iar 

felul în care autorul reușește să dezbată implicațiile etice și morale ale unui păcat grav, dar și 

să trateze chestiunea socială a sărăciei, este unul deosebit, dovedind o dată în plus măiestria 

lui Dostoievski. 

Eu cred că această carte merită citită nu doar o dată, ci de mai multe ori pe parcursul 

vieții, dezvăluind de fiecare dată înțelesuri și sensuri noi. Dintre celelalte cărți ale autorului  
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rus, aș mai recomanda, fără să stau pe gânduri, și „Idiotul” sau „Demonii”, romane puternice 

și cu multe învățăminte. Însă preferata mea va rămâne „Crimă și pedeapsă” din toate motivele 

deja expuse și multe altele. 

 

 

 

 

 

Grand Vanessa Alexandra, Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 

Prof. coordonator: Susanu Cristina 
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Sfântul Ștefan cel Mare - model de apărare a credinței 
 

Sfinții sunt dovada posibilității că omul este capabil de performanță duhovnicească. Din 

viețile lor, noi avem ocazia să găsim surse de inspirație pentru cea mai bună rețetă de trăire 

creștină. 

Voi aduce la lumină un sfânt român, unul dintre cei mai cunoscuți, care a impresionat 

prin iubirea de țară, pocăința dar și dragostea pentru Legea lui Hristos. Sfântul Ștefan cel Mare 

ne îndeamnă să atingem un subiect important, anume al apărătorului credinței. 

În 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române îl canoniza pe unul dintre 

cei mai mari și mai iubiți conducători ai Moldovei și, de ce nu, ai României de mai târziu. 

Imnografia Bisericii îi subliniază calitatea de „Apărător neînfricat al credinței și patriei 

străbune, mare ctitor de locașuri sfinte (...) (Tropar gls.1). 

Ștefan cel Mare a urcat pe tronul Moldovei într-o zi de 14 aprilie 1457 și a domnit până 

în  2 iulie 1504. În această lungă domnie a căutat să fie „bun”, „mare” și „sfânt”. Dar mai 

mult decât atât a căutat, și a reușit, să fie un mare apărător al credinței străbune. Educat în 

spiritul dreptei credințe, al iubirii de Dumnezeu, nu a avut o credință formală, de conjunctură, 

ci una lucrătoare. 

Perioada domniei lui Ștefan cel Mare a fost îndelung discutată și tratată de istorici, unii 

au văzut în el doar omul armelor, conducătorul carismatic și strategul înțelept, dar majoritatea 

au văzut omul curajului, al credinței, al vieții sfinte și al dragostei pentru cele sfinte. Nu 

întâmplător a rămas în mintea și sufletul poporului ca „Ștefan cel Mare și Sfânt”. 

Eruditul părinte Al. I. Ciurea precizează: „voievodul Ștefan cel Mare a fost un om 

credincios, cu mare frică de Dumnezeu, un adevărat fiu duhovnicesc al Bisericii de Răsărit, 

cucernic împlinitor al convingerilor sale ortodoxe”. Nu se poate să nu pomenim nenumăratele 

sale ctitorii, majoritatea în Moldova, dar și pe cele din Transilvania, Vad și Feleac, respectiv 

din Țara Românească. În Moldova, locul de suflet a rămas Putna, unde este înmormântat, dar 

la acesta se adaugă biserica mănăstirii Neamț, Milișăuți, Chilia, Pătrăuți, Voroneț, Sf. Nicolae 

din Iași, Popăuți, Războieni și am putea continua șirul 

Domnitorul căruia Dumnezeu i-a rânduit patru decenii de domnie a ridicat aceste ctitorii 

întrucât a dorit aducerea credincioșilor moldoveni, transilvăneni și ungrovlahi la unitate în 

spirit și credință.E drept, nu era posibilă o unitate politică la vremea aceea, dar unitate în 

credință era, prin aprinderea unor faruri ca cele pomenite în Moldova, respectiv Vadul și 

Feleacul în Transilvania și Sfânta Parascheva din Râmnicul Sărat. 

Sfântul Ștefan cel Mare a domnit într-o perioadă în care ambițiile Imperiului Otoman 

erau maximale. Să nu uităm că în 1453, au cucerit Constantinopolul, iar de aici a urmat un val 

de incursiuni împotriva Creștinătății. Sfântul Ștefan a domnit în timpul Sultanului Mahomed al 

II-lea Cuceritorul (1451-1481) și a lui Baiazid al IIlea (1481-1512), doi dintre cei mai puternici 

conducători ai otomanilor, pe care nu s-a sfiit să-i înfrunte. Misiunea de apărător al credinței 

creștine a fost asumată întru totul de Sfântul Ștefan și, în acest sens, a creat alianțe și a întreținut 

relații diplomatice cu Occidentul, arătând de fiecare dată că Moldova și Țara Românească sunt 

bastioane care, dacă vor cădea sub Semilună, Creștinătatea va fi amenințată. 

Dumnezeu a rânduit prin domnitorul Ștefan cel Mare să avem un conducător de țară 
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iubitor de oameni și de Dumnezeu. Din viața lui se pot învăța multe, dar credința lui, dragostea 

pentru Crucea Domnului, ne rămân ca exemple vii și demne de urmat. 

Privind la viața sfântului domnitor te întrebi ce e credința? Cum se manifestă ea în 

viața unui conducător de țarăși cum trebuie ea conservată? Cum trebuie afirmată, pe de altă 

parte? Vedem în purtarea Sfântului Ștefan o evlavie deosebită față de înaintași, arătând interes 

pentru rânduiala pomenirii lor. Acest act manifest de credință se baza pe cuvintele Sfântului 

Pavel: „Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; 

priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința” (Ev 13, 7). În vine 

următoarea însemnare: „Este demn de remarcat că pentru înaintașii săi trecuți în lumina cea 

neînserată, folosește expresii de adâncă și sinceră evlavie ortodoxă: „pentru sufletul și 

mântuirea sfânt răposatului nostru bunic Alexandru Voievod cel Bătrân și pentru sufletul și 

mântuirea sfânt răposatului părintelui nostru Bogdan Voievod și pentru sufletul și mântuirea 

mamei noastre, Mari”. 

Pe de altă parte, Ștefan cel Mare a rămas în mintea moldovenilor ca un biruitor, ca un 

model de biruință în credință. Cuvintele Noului Testament ne dovedesc încă o dată că cel ce 

rămâne pe calea Domnului nu piere și nici nu-și pierde curajul mărturisirii, propovăduirea 

credinței și tăria în credință. „Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea, și 

aceasta este biruința care a biruit lumea: credința noastră”(1 In 5, 4). 

În contextul actual, observăm cu tristețe o tendință majoră de îndepărtare de la aceste 

principii și norme de viață. Modelul liderului sau a credinciosului mărturisitor prin fapte poate 

avea în Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt sursă de inspirație în apărarea credinței, în secolul 

al XXI-lea. 
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Sub aceeași stea 

de John Green 

 

John Michael Green (n. 24 august 1977) este un scriitor american de literatură pentru 

tineret și vlogger pe Youtube. Împreună cu fratele său, a creat Brotherhood 2.0, cel mai popular 

proiect video online, accesat pe Youtube de peste 30 de milioane de fani Nerdfighter din 

întreaga lume. A câștigat Premiul Printz pentru romanul său de debut, Looking for Alaska, și 

cel mai recent roman, The Fault in Our Stars, a fost locul 1 în The New York Times Best Seller 

list în luna ianuarie 2012, și s-a realizat un film bazat pe aceasta, numit Sub aceeași stea. În 

2014, Green a fost inclus în lista celor mai influente 100 de persoane din lume, realizată de 

revista Time. 

Cărțile sale au fost publicate în peste două zeci de limbi și figurează constant în topul 

celor mai bine vândute titluri al publicației New York Times. 

Unele dintre romanele sale au fost traduse și în limba română. 

 

De ce am ales să citesc acestă carte? 

Eu una consider că am făcut o mare greșeală, mai întâi am privit filmul și pe urmă, 

pentru că acesta m-a impresionat foarte mult, am decis să citesc și cartea. 

Știam că majoritatea prietenelor mele citiseră această carte. Le-am auzit de multe ori 

vorbind despre ea, chiar mi-au și recomandat-o, dar nu eram curioasă să o citesc.Mă gândeam 

că va fi o altă dramă, o istorie la fel ca celelalte, dar nu a fost deloc așa. Așadar, i-am cerut 

cartea unei prietene și am început să citesc... 

 

Povestea 

Hazel Grace este o adolescentă de 17 ani care are cancer tiroidian și metastaze 

pulmonare. Plămânii ei nu-și pot face singuri treaba, de aceea cară tot timpul după ea o butelie 

de oxigen, la care are atașat un tub subțire care îi ajunge până la nas. 

Ea este convinsă de mama ei să participe la întâlnirile unui grup de s, încetprijin al 

supraviețuitorilor cancerului. La una din aceste întâlniri, Hazel observă un băiat nou, care o 

privește insistent. Acesta se prezintă ca fiind Augustus Waters și îi spune că se află acolo pentru 

a sprijini un prieten. 

Și el este un supravețuitor: are cancer osos, în urma căruia i-a fost amputat un picior. 

Augustus o invită la un film și o complimentează spunându-i cât este de frumoasă. Ea 

acceptă și încet, încet cei doi se apropie. Își împărtășesc tot ce se întâmplă în viața lor: ea joacă 

jocuri video cu el, iar el citește cartea ei preferată: O durere supremă. Cei doi discută mult 

despre acea carte, despre finalul ei, care conține o frază neîncheiată și mor de curiozitate să afle 

ce s-a întâmplat cu personajele. Ei își dau seama că acea carte se termină precum viața – la 

mijlocul unei fraze. După aceasta, ei încearcă să ia legătura cu autorul cărții, care trăiește în 

Amsterdam. 

Au trecut câțiva ani de când cartea a fost scrisă și autorul nu a mai scris nimic. Prin 

intermediul emailurilor asistentei scriitorului, cei doi primesc promisiunea de a afla ce se 

întâmplă cu personajele dacă ajung în Amsterdam. Hazel are nevoie de un final, are nevoie să 
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știe cum s-a încheiat acea carte. 

Fiecare copil bolnav de cancer din grup, avea dreptul la o dorință pe care o îndeplineau 

cei de la Fundația Dÿnnilor. Hazel își irosise dorința la 13 ani pe un lucru pe care nu și-l dorea 

de fapt. Așa că, Augustus care avea și el o dorință și-o sacrifică în favoarea lui Hazel. Dorința 

ei este să își întălnească autorul preferat, pe Peter Van Houten. Dorința lui devine dorința ei, și 

cei doi își fac planurile pentru plecarea la Amsterdam. Însă, călătoria este amânată, când Hazel 

ajunge la terapie intensivă... 

Își va reveni Hazel? Vor putea să ajungă la Asterdam? Vor primi răspunsurile pe care 

le caută? Ce clipe romantice vor petrece? Cât timp mai este până cancerul va reveni? Vă las pe 

voi să aflați! 

 

Citate/fragmente preferate: 

„Viața nu e o fabrică de îndeplinit dorințe.” 

„- De ce mă privești în felul ăsta? 

- Deoarece ești frumoasă. Îmi place să privesc oameni frumoși și, cu ceva timp în urmă, 

m-am hotărât să nu-mi interzic plăcerile mai simple ale vieții.” 

„- Gândurile mele sunt stele pe care nu le pot aduna în constelații.” 

„Ar fi un privilegiu să am inima frântă de tine.” 

„Nu ai posibilitatea să alegi dacă să fii rănit în aceată lume, dar ai un cuvânt de spus 

legat de cine te rănește.” 

„Așa stă treaba cu durerea, cere să fie trăită.” 

„Fără durere, cum am putea ști cei bucuria.” 

„Iubirea adevărată se naște în timpuri grele.” 

„Doamne, dă-mi liniștea să accept lucrurile pe care nu le voi putea schimba și 

înțelepciunea de a le deosebi.” 

„Sunt îndrăgostit de tine și nu am chef să îmi refuz simpla plăcere de a spune lucruri 

adevărate. Sunt îndragostit de tine și știu că iubirea e doar un strigăt în neant și că 

uitarea este inevitabilă și că suntem cu toții condamnați și că va veni o zi când toată 

munca noastră se va fi prefăcut în pulbere și știu că soarele va înghiți unicul pământ 

pe care-l vom avea vreodată și sunt îndrăgostit de tine!” 

«Poate „Bine” va fi „Mereul” nostru.» 

„Voi lupta pentru tine, voi găsi o modalitate să mai stau pe aici și să te enervez multă 

vreme.” 

„Credeam că suntem în subsolul unei biserici, dar suntem întru totul în inima lui Isus.” 

„Eroii adevărați nu sunt oamenii care fac tot felul de lucruri; adevărații eroi sunt 

oamenii care REMARCĂ lucrurile, dându-le atenție.” 

 

Părerea mea despre romanul Sub aceeași stea: 

După cum am spus și la început, eu mai întâi am privit filmul, lucru ce mi-a adus o 

bucurie mai mare după ce am citit cartea. 

După părerea mea, filmul nu ajunge la nivelul cărții. Parcă ar fi ca doi frați, unul mai 

mare și unul mai mic, ei seamănă, dar totuși sunt multe diferențe. 
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De exemplu, în carte Hazel Grace avea o prietenă despre care în film nici măcar nu se 

pomenește. Despre prietenul lui Augustus, Isaac se zice că era blond, iar în film este brunet și 

multe alte detalii. 

Mi-a plăcut foarte mult și mi s-a părut foarte originală ideea cu înmormântările. 

Momentul în care Augustus a chemat-o pe Hazel și pe prietenii lui pentru a auzi ce ar spune 

aceștia la înmormântarea lui, să participe la propria înmormântare. 

De asemenea, este prezentată o poveste de dragoste, dar problemele nu lasă 

romantismul să iasă la iveală în multe situații. 

Din această carte avem foarte multe de învățat despre cum să ne trăim viața, cum să 

iubim și cum să ne bucurăm de banal. 

Mi-a mai plăcut și faptul că Augustus o numea pe iubita sa pur și simplu Hazel Grace. 

Sub aceeași stea nu prezintă povestea de dragoste a unui cuplu diagnosticat cu cancer, 

ci dragostea în forma ei pură. 

 

 

 

 

 

Lupu Alexandra, Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 

Prof. coordonator: Corhăneanu Cătălina 
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Sfântul Francisc de Assisi, model pentru tineri 
 

Despre Sfântul Francisc de Assisi, Papa Benedict al XV-lea spunea că el ”este imaginea 

lui Cristos cea mai desăvârșită din toate timpurile”. 

Francisc s-a născut în anul 1182, fiind primul copil al soților Petru și Pica Bernardone. 

Tatăl său era un bogat negustor de stofe din Assisi. În tinerețe îi plăcea să petreacă și să poarte 

haine frumoase. Dar, în timpul unei lupte dintre Assisi și Perugia, Francisc a căzut prizonier și 

timp de un an a împărțit viața aspră de prizonierat cu mai mulți concetățeni. La întoarcerea acasă 

s-a îmbolnăvit. Recăpătându-și sănătatea a simțit cum sufletul este cuprins de dezgust față de 

petrecerile și bucuriile de mai înainte. Crezând că va găsi adevărata mulțumire în fapte de vitejie, 

s-a hotărât să plece la luptă, pentru apărarea locurilor sfinte. Dar Dumnezeu avea un alt plan 

pentru el. Chemat de Cristos, care trăiește în cei săraci și suferinzi, Francisc s-a întors la Assisi, 

i-a vizitat pe cei bolnavi în spitale, s-a apropiat de cei săraci și a început să petreacă mult timp în 

fața unui crucifix din biserica Sfântului Damian rugându-se:”Dumnezeule Preaînalt, luminează 

cu lumina ta întunericul inimii mele. Dăruiește-mi o credință dreaptă, o speranță neclintită, o 

dragoste desăvârșită.” 

A hotărât să renunțe definitiv la bunurile pământești. Atunci unii au considerat că și-a 

pierdut mințile, iar alții au înțeles că în mijlocul lor a apărut un mare apostol al lui Cristos. Mulți 

l-au urmat, dăruind averile lor săracilor și au îmbrățișat viața aspră de pocăință și sărăcie. Pentru 

aceștia Francisc a scris un regulament, însă Papa a refuzat la început să aprobe o normă de viață 

atât de severă. În cele din urmă, în urma unei revelații, le-a dat binecuvântarea și le-a permis să 

predice. Nu numai călugării, dar orice credincios, chiar dacă nu simțea chemarea să părăsească 

viața obișnuită de familie, putea să trăiască mai intens desăvârșirea creștinească, urmând 

exemplul Sfântului Francisc. 

Francisc a primit darul stigmatelor, rănile dureroase și glorioase ale lui Isus, pe care le-a 

purtat în trupul său timp de doi ani. Suferind, a compus textul și melodia pentru ”Cântecul 

Fratelui Soare”. Deoarece medicul i-a spus că nu mai are mult de trăit a adăugat strofa ”Lăudat 

să fii Tu, Domnul meu, de sora noastră moartea cea trupească, de care niciun om viu nu poate 

scăpa”. În seara zilei de 3 octombrie moartea a venit la el, dar pentru el a început adevărata viață, 

cea împreună cu Cristos. 

Deși dintr-o familie modestă, prin dragostea lui vie față de Tatăl Creatorul, a exercitat o 

influență extraordinară asupra vieții religioase a creștinismului apusean. Cuvântul simplu al 

Sfântului Francisc a trezit și continuă să trezească în multe suflete dorința de a se dărui lui Cristos, 

de a-i sluji în totală sărăcie. 

El și confrații lui nu aveau voie să posede ceva. Trebuiau să muncească pentru a-și câștiga 

cele necesare traiului. De la el tinerii învață munca; învață că nu bunurile materiale sunt cele care 

îi definesc ca ființe, dar ceea ce sunt, ceea și cât iubesc. Viața pe pământ, bunurile și faima nu 

trebuie să devină scopul suprem al vieții omului. 
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Sfântul Francisc de Assisi a avut o grijă deosebită față de plante și animale, o admirație 

față de toate creaturile pe care le numea frate sau soră. El ne învață că putem să-l lăudăm și să-l 

binecuvântăm pe Dumnezeu prin întreaga creație, mulțumindu-i pentru frumusețea ei și păstrând- 

o și pentru generațiile viitoare. Sfântul Francisc este și model de rugăciune pentru orice tânăr: 

Doamne,”Dăruiește-mi o credință dreaptă, o Speranță neclintită, o Dragoste desăvârșită.” 
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Viețile sfinților (Vol.2), Arhiepiscopia Romano-catolică București, 1983 

 

 

 

 

 

 

 

Marin Lavinia Andreea, Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău 
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Review 

 
(...) these people happy to have been locked up for ten hours in a cabin with shouting kids around 

them, it all made me want to throw up. ” 

- Agnès Martin-Lugand, 

 
„Happy People Read and Drink Coffee” was written by Agnes Martin Lugand and 

launched in 2012 in France. 

Last summer I started reading more, and among the books I read, the one I liked the most was 

„Happy People Reading and Drinking Coffee”. This story started quite harshly, but it was also 

a lesson. 

What made me chose the book was its pondering title. I 

thought to myself: There are a few teenagers who read nowadays 

and most of tenagers do not read books at all! 

The main character, Diane, loses her daughter and husband and 

is cast into a terrible depression. Everything seems to stand still for 

a year, except for her heart, which stubbornly and with a lot of 

pain continues to beat. Until one day her best friend, Felix, with 

whom she had a small business, a literary café in Paris, offers her 

a trip as a new beginning for life. At first, Diane cannot make a 

decision, but she finds herself fulfilling an old wish of her ex-

husband and for a while she takes refuge away from the world, in 

a small settlement in Ireland. There, unexpectedly she encounters the taciturn man who makes 

Diane see the world again with confidence and finds the strength to find herself. 

The author considers that "there are so many ways to love as many people in the world", 

and for her "love is an inexhaustible source of inspiration for stories and emotions". 

In my opinion, this book should be read because it conveys emotion through the story of 

a grieving woman who loses her family in a terrible accident, but manages to revive through 

her rediscovery, love and passion. 

 

 

 

 

 

 

 

Moldoveanu Andreina, Colegiul Național „Roman-Vodă” Roman 

Prof. coordonator: Dumea Antonela 
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Viețile sfinților - modele pentru tineri 
 

Întreaga viață creștină este o adevărată călătorie spre Împărăția lui Dumnezeu. O 

întreagă călătorie cu pași mărunți, siguri, care uneori calcă strâmb datorită încercărilor, a 

ispitelor lumești, pașii pe drumul ce-l avem de săvârșit pentru a ajunge la desăvârșire. 

La desăvârșire au ajuns și sfinții care prin viața lor pământească, smerită, cu postiri, 

rugăciuni, metanii, o viață jertfelnică, plină de iubire față de semeni și de lume și toată această 

iubire ancorată în Hristos au reușit să atingă starea de isihie. Dobândirea stării de isihie, a 

regăsirii păcii interioare, a unității Duhului, întru legătura păcii (Efeseni 4, 3), toate acestea 

pentru scopul final, mântuirea: “Aşteptat-am pe Dumnezeu, Cel ce mă mântuieşte de 

puţinătatea sufletului şi de vifor.” (Psalmi 54, 8) 

Pentru un popor, sfinții sunt darul lui Dumnezeu sau lucrarea Duhului Sfânt peste 

veacuri. În Biserica Ortodoxă Română, Sfântul Sinod a hotărât pomenirea tuturor sfinților știuți 

sau neștiuți, Duminică întâi după Pogorârea Duhului Sfânt. 

Întreaga viață a sfinților reprezintă modele sigure, chiar și palpabile, moaștele, care sunt 

„o mărturie văzută a harului Duhului Sfânt“ (Patriarhul Daniel al B. O. R). Modele sigure, 

adevărate pentru adulți, dar și pentru tineri. 

Una dintre sfintele cu o viață creștină demnă de urmat, o viață lăsată moștenire 

neamului, cu sufletul icoană însuflețită, care arată pe chipul său felurite culori ale virtuții 

(Omilii la Facere, omilia XLII, I), chip de înger printre oameni este Sfânta Cuvioasă 

Parascheva. Sfânta Cuvioasă Parascheva a trăit în secolul al XI-lea, o viață trăită în timpuri 

grele, dar și-a împletit existența, încă din copilărie, cu cele trei mari virtuți teologice: credința, 

nădejdea și dragostea.Parascheva s-a născut în Tracia, în satul numit Epivata, provenind dintr-

o familie înstărită, cu părinți creștini care au botezat-o și crescut-o aproape de învățăturile de 

credință creștină. O întâmplare din viața sfintei, care a aprins în sufletul și cugetul ei dorirea 

împlinirii cuvântului evanghelic, este atunci când a auzit la biserica la care mergea împreună 

cu mama sa, pericopa evanghelică din Luca 9, 23: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, 

să se lepede de sine, în fiecare zi să-și ia crucea şi să-Mi urmeze Mie”. Această chemare a lui 

Hristos la desăvârșire, citită din Sfânta Evanghelie a avut un impact puternic asupra părții 

spirituale din ea, dându-și hainele cele strălucitoare unui sărman, iar ea îmbrăcându-se cu 

hainele lui. Văzând acestea, părinții Paraschevei o băteau, neînțelegând că ea a văzut adevărata 

frumusețe și strălucire care nu stă în strălucirea materială, ci într-o strălucire lăuntrică. De aici, 

noi, ca tineri ai generație tehnologizate, a modernismului exacerbat putem înțelege prin trăirea 

Sfintei Cuvioase Parascheva că smerenia este de fapt coborârea care te înalță. 

După moartea părinților, ea și fratele ei, care s-a călugărit cu numele de Eftimie, au 

dăruit averea rămasă săracilor și s-a depărtat de frumusețile trecătoare ale acestei lumi, 

retrăgându-se spre a căuta adevărata frumusețe, cea a curăției și a trăirii vieții în legea harului 

spre calea mântuirii. Parascheva a viețuit cu alese izvoare vii, duhovnicești, călugări și 

călugărițe din Constantinopol. La sfatul acestora, aceasta a părăsit locul și a trăit timp de 

cinci ani la Mănăstirea Maicii Domnului din Heracleea. După timpul petrecut acolo, aceasta 

s-a îndreptat spre Țara Sfântă, al cărui pământ a fost binecuvântat de pașii Mântuitorului Iisus  
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Hristos și ale Sfinților Apostoli. După ce s-a bucurat de frumusețile Ierusalimului și-a 

continuat smerita și milostiva viață într-o mănăstire de maici din “pustiul Iordanului”, aici 

petrecându-și viața în post și în aburii fierbinți ai rugăciunii care au făcut-o să se înalțe 

duhovnicește, la fel ca și alți sfinți pustnici. În pustiul Iordanului a trăit frumos și curat până 

la vârsta de 25 de ani, când într-un vis i s-a arătat și i s-a spus să părăsească viața de pustnic 

și să se întoarcă în ținuturile natale pentru a-și da sufletul Creatorului. Aceasta trezindu-se a 

făcut precum i s-a arătat în vis și ajunsă în Epivata, împăcată cu lumea, cu trupul ei care prin 

osteneală a devenit prietenul sufletului, a lăsat sufletul pentru odihna cea veșnică spre logodna 

cu Mirele ceresc. A fost îngropată fără ca nimeni să fi știut cine era, până când Dumnezeu a 

voit proslăvirea sfintei. Acest lucru s-a întâmplat prin găsirea unui marinar mort, adus de 

valurile mării la țărm, care la îndemnul unui sihastru, creștinii locului i-au săpat o groapă, 

acolo găsind trupul Cuvioasei neputrezit și cu bună mireasmă, însă tot au pus lângă ea și trupul 

marinarului. În acea noapte, unuia dintre gropari, dar și unei femei creștine li s-au arătat în vis 

o împărăteasă, nimeni alta decât Sfânta Cuvioasă Parascheva, care era înconjurată de îngeri, 

iar unul dintre aceștia i-a mustrat pentru faptul că nu au socotit trupul sfintei, cea a cărei 

frumusețe a fost iubită de Dumnezeu și El a dorit proslăvirea sa. De asemenea, în vis li s-a 

poruncit să ia trupul pentru a-l pune într-un loc de cinste. A doua zi, aceștia au povestit 

minunata întâmplare și au așezat cuviincios trupul sfintei în Biserica Sfinții Apostoli din 

Epivata. 

După sute de ani în care moaștele sfintei au făcut minuni prin harul Duhului Sfânt ce le 

purta, a fost mutată din Epivata la Târnovo, după la Belgrad, iar mai apoi la Constantinopol 

unde au stat până la mutarea în ultimul loc, adică pe pământul românesc în vremea 

credinciosului domn Vasile Lupu al Moldovei, al Mitropolitului Varlaam și al episcopilor 

Romanului și Hușilor. Aceasta “a devenit simbolul unității ortodoxiei de pretutindeni”. 

Sfânta Cuvioasă Parascheva a rămas ca fiind un adevărat izvor de lumină 

duhovnicească pentru formarea frumoasă a tânărului, a creșterii lui în sânul bisericii și alături 

de învățăturile drepte și de credință creștină. Cuvioasa este exemplul prin care spusele 

Sfântului Maxim Mărturisitorul precum că : “omul are două aripi : harul și libertatea.“ se 

adeveresc. Aceasta și-a trăit libertatea umană, ca fiind darul din libertatea lui Dumnezeu, 

trâindu-și viața într-o libertate harică. Citind viața sfintei, care era mișcată de energia 

dumnezeiască, precum spune Sf. Ap. Pavel la Galateni 2, 20: “Nu mai trăiesc eu, ci Hristos 

trăiește în mine” și încercând să facem, noi, tinerii, ca Sfânta Cuvioasă Parascheva putem 

împrospăta viața spirituală, moralitatea creștină, iar felul nostru de viețuire să fie drept în 

această societate care se îndreaptă spre moartea sufletească. 

Prin citirea vieții sfintei, chiar și în sufletul tânărului căruia candela credinței stă să se 

stingă, sfânta impulsionează și readuce setea de apropiere cu Dumnezeu. Un mod potrivit de 

cinstire este și imitarea, asemănarea sau mai potrivit spus urmarea ei în statornicia credinței 

arzătoare și a trăirii sfinte, care a îmbinat armonios Pământul și Cerul, iar biblic și patristic 

vorbind, în locul numit Rai și-a clădit încă din viața aici, casa veșniciei, ea, cea izbăvită de 

patimi. Prin urmare, viața sfintei este o viață demnă de urmat, adevărat model de 

credință pentru tineri, locuind cu noi ca trup și putere harică, cu Dumnezeu, ca suflet. 
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Dragă doamnă Hawkins, 

 

Sunt foarte onorată că am oportunitatea să vă scriu această scrisoare în care vă voi 

prezenta compunerea mea fictivă. Ar fi minunat dacă ați citi-o, și apoi să îmi spuneți dacă 

pasiunea mea pentru scris reprezintă un talent ce trebuie valorificat. 

 

Iluzia 

 

Ce este sunetul ăsta?! Ah da! Este alarma mea de dimineață care mă anunță că deja s-a 

făcut ora 8. Dar oare Michael de ce nu o închide? Cu greu îmi deschid ochii și imediat observ 

locul gol de lângă mine. Nu mă îngrijorez. Poate este în baie sau pregătește micul dejun. Închid 

alarma și cobor din pat. După ce îmi termin rutina de dimineață, mă îndrept spre bucătărie. 

Soțul meu nu e acolo. Unde este? 

„ Michael, Michael!” încep să strig, dar nimeni nu-mi răspunde. Nu este niciun bilețel 

pe frigider. Alerg către biroul lui, sperând că poate s-a trezit mai devreme să termine un proiect, 

dar m-am înșelat. El nu este nici aici. „Miranda, calmează-te!” spune o voce din capul meu. 

Mă întorc în dormitor să iau telefonul. Trebuie să-l sun! Caut numărul lui, dar un text apare pe 

ecran și mă șochează de-a binelea: „Nu există niciun contact denumit Mike în acest telefon.” 

Ce se întâmplă?! Cred că sunt prea paranoică. Iarăși ajung să exagerez un lucru mărunt. Mai 

degrabă m-aș pregăti să merg la serviciu. Voi vorbi cu el diseară. 

Mă îmbrac cu costumul meu preferat, o creație unică marca Ashley Torres de un roșu 

splendid și cu imprimeu tradițional la manșete. Bineînțeles că pentru un look perfect aleg să 

port o pereche de pantofi aurii cu toc cui. Sunt gata la timp. Taxiul va fi aici în câteva minute. 

În sfârșit ajung la laboratorul medical unde lucrez. Îmi pun halatul și încep examinarea 

unor probe de țesut. Am dezvoltat o pasiune în a verifica celule și a descoperi diferite patologii. 

Eu și soțul ne-am cunoscut aici în clinică acum cinci ani. El a venit să facă analize și când i- 

am dat rezultatele l-am privit direct în ochii lui albaștri. Mă pierdusem complet. Pot spune că 

a fost dragoste la prima vedere. 

Privesc o celulă anormală la microscop, dar colega mea Sandra intră în cameră, și mă 

întrerupe. 

- Bună, Sandra! Ce mai faci? o întreb eu dorind să aflu cât mai repede ce are de zis. 

- Foarte bine. Am venit să-ți cer ajutorul. Am o probă de țesut hepatic și la prima mea 

analiză am observat câteva hepatocite anormale. Vrei să arunci o privire? 

- Sigur că da! Mă uit și după ți-o aduc înapoi. 

După o oră și jumătate... 

Am verificat proba și am notat tot ce am descoperit. Acum mă îndrept spre biroul 

Sandrei să o anunț cu privire la munca depusă de mine. 

- Sandra, am terminat. spun eu după care îi întind un dosar cu toate notițele mele. 

- Mulțumesc foarte mult! Apropo, Miranda, tu pari foarte obosită zilele astea. Ar trebui 

să te relaxezi. Ar fi foarte frumos dacă ai ieși în oraș diseară cu mine și cu fratele meu. El este 

foarte drăguț și deștept. Și sunt de părere că este timpul să îți faci propria familie. 

- Ce înțelegi prin „a-mi face propria familie”? , o întreb eu terifiată. 
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- Înseamnă că ai aproape 30 de ani și ești singură. 

Simt cum întreaga mea lume se prăbușește. De ce spune ea că sunt singură?! Sunt 

măritată. Ceva este în neregulă. Mă uit la mâinile mele care acum tremură și observ că inelul 

de logodnă lipsește. Nu mai aud ce îmi spune Sandra. Îmi iau geanta și plec. 

Nu mai văd și nu mai aud nimic în jurul meu. Mă gândesc doar la soțul meu. Oare unde 

este? Dimineață nu era acasă, iar acum aflu că Sandra nu știe că sunt măritată?! Trebuie 

neapărat să merg la biroul lui. Vreau să îl văd. Mă urc în taxi și îi spun șoferului să se grăbească. 

Trec prin cartierele Simmons, Clayton și apoi prin piața centrală unde altă stare de șoc mă 

învăluie. 

- Domnule, aici nu era un panou publicitar mare? îl întreb pe șofer. 

Fără să își ia privirea de la drum, își drege vocea și îmi răspunde tot cu o întrebare. 

- Care panou, doamnă? 

Știu foarte bine că aici era un afiș imens care făcea reclamă la un nou cabinet de 

avocatură. Michael l-a creat săptămâna trecută. Datorită lui a fost promovat. Ce se întâmplă?! 

Văzând că nu mai spun nimic șoferul consideră că am privit destul un perete gol și că e timpul 

să continue cursa. Ajung la destinație. Imaginea unei clădiri cu zece etaje și exterior numai din 

sticlă mă întâmpină de cum cobor din taxi. Alerg grăbită pe scările de la intrare apoi îmi fac 

loc printre toți oamenii dinăuntru. Mă duc la recepționer, un băiat blonduț cam de vreo 25 de 

ani, și îl întreb dacă Michael Mcwhite este la muncă. Îmi aruncă o privire sceptică și apoi își 

îndreaptă ochii spre monitorul din fața lui. Surprinzător el îmi spune că nu există niciun angajat 

cu acest nume. Dau ușor din cap în semn de mulțumire că de vorbit nu mă simt în stare și mă 

îndrept spre ieșire. Decid să nu mai iau niciun taxi, alegând să parcurg pe jos un drum lung spre 

casă. Vreau să fiu doar eu și gândurile mele care dau năvală imediat. 

Deci... nimeni nu îl știe pe soțul meu. Îmi imaginez această viață? Am devenit 

schizofrenică? Nu are cum. Nunta mea a avut loc acum doi ani în Malibu. Eram pe plajă alături 

de toată familia, dar și de prieteni. Purtam o superbă rochie albă de mireasă tip sirenă 

împodobită cu mici cristale albastre. O comandasem tocmai din Franța. Îmi amintesc perfect 

cât de fericită eram. Fluturam în continuu buchetul cu trandafiri roșii și îmi atingeam voalul 

asortat cu rochița. Apoi am spus „Da”, uitându-mă direct în ochii înlăcrimați ai lui Michael. 

Cum să cred că toate astea nu s-au petrecut niciodată?! Mariajul meu pare, de asemenea, atât 

de real. Ca atunci când ne-am certat în legătură cu vacanța de Crăciun. El voia la Paris, eu la 

Madrid. Nu poate fi un vis. Singura persoană care mă poate lămuri e mama așa că o voi suna. 

- Bună, mama! 

Sper că nu își va da seama că se întâmplă ceva cu mine. Mă cunoaște foarte bine și nu 

vreau să o sperii. 

- Bună, scumpo! Cum te simți? 

- Sunt bine. Te-am sunat ca să te întreb ceva. Mamă, tu cunoști pe cineva numit Michael 

Mcwhite? 

Urmează o tăcere întreruptă imediat de un oftat. 

- Oh, Miranda! Nu din nou. Iarăși ți-ai amintit de prietenul tău imaginar din copilărie? 

Întotdeauna ai fost obsedată de acest Michael. Draga mea, poate ar fi bine să vorbești cu un 

psiholog. 
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- Mamă, e totul în regulă. Mă duc să lucrez. Te sun mai târziu. Pa! 

Mă grăbesc să închid. Nu mai vreau să vorbesc cu nimeni. De ce toți încearcă să mă 

facă să cred că tu nu exiști, Michael? Știu că ești real. Privirea ta, glasul, râsul, toate îmi sunt 

cunoscute. Nu știu de ce oamenii spun că nu te cunosc, unde sunt lucrurile tale și pozele cu noi, 

dar eu nu renunț. Nu poți fi doar o iluzie. 

Deschid laptop-ul și scriu în bara de căutare numele tău. 12 rezultate. Toate în legătură 

cu o carte pentru copii intitulată „Viața lui Michael Mcwhite”. O știu. Am primit-o de Crăciun 

când aveam cinci ani. Nu era seară în care să nu adorm fără să citesc măcar zece pagini din ea. 

Nu ești doar un personaj dintr-o carte. Trebuie să fie doar coincidențe. Mă duc rapid în pod să 

caut cartea prin lucrurile vechi. Răscolesc printre zeci de cutii cu amintiri și o găsesc în final 

plină de praf, dar intactă. O deschid și chipul tău așezat pe prima pagină mă izbește. Dau filă 

după filă și îți citesc întreaga viață. Tot ce mi-ai spus cândva despre tine e aici. Am găsit chiar 

și nunta noastră. E și un desen. Noi cu zâmbete largi pe față și arătând verighetele. Continui să 

răsfoiesc cartea și ajung la ziua de azi. Eu, trezindu-mă singură și căutându-te pe tine. Dar aici 

îmi lăsaseși un bilet în care mă anunțai că pleci la casa de vacanță. Acolo ești?! Nu mai stau 

mult pe gânduri, iau cartea, geanta telefonul și plec. Nu mai am răbdare să aștept un taxi. Încep 

să alerg. Nu îmi pasă câte străzi. Vreau doar să ajung la tine. Lumea mă privește insistent, afară 

se întunecă, dar eu tot alerg. Nu mai simt nimic. Treptat peisajul citadin dispare și devin 

înconjurată doar de copaci. Și ei parcă mă compătimesc și vor să mă opresc. Dar nu o să fac 

asta. Te voi găsi... Uite-o! Casa noastră de vacanță. Micuță, verde și cu terasă, așa cum ne 

doream. Ușa e descuiată. Știam eu. Ești aici. 

Pășesc timidă pe holul micuț scăldat în întuneric. Aprind becul cu o oarecare îndoială 

și te văd... Stai cu spatele la mine și privești spre grădina cu trandafiri. Te strig ușor și mă 

apropii. Întind mâna să te ating, dar imaginea ta își pierde din culoare. Înainte să realizez ce se 

întâmplă ai dispărut. Din nou. Te caut în celelalte camere. Degeaba. Nu mai ești aici. De ce ai 

plecat? Nu mai știi cine sunt? În carte scrie că te duci la restaurantul unde am avut prima 

întâlnire. Voi merge după tine. Te voi găsi și te voi aduce acasă. 

Iarăși alerg disperată, lăsând pădurea în urmă și întorcându-mă în oraș. Sunt atât de 

multe străzi... oameni, mașini, clădiri, dar nimic din toate astea nu mă poate face să renunț. Nu 

știu cât timp a trecut, dar în fața ochilor mei se ivește un panou roșu pe care scrie „ Valentine”, 

semn că am ajuns în locul potrivit. Mă opresc în dreptul unuia din geamuri și părul tău șaten 

îmi atrage atenția. Stai la o masă de la intrare și bei o cafea în timp ce citești ziarul. Mă grăbesc 

să intru, dar dezamăgirea mă lovește iar. Nu mai ești acolo. Nici nu ai așteptat să mă apropii. 

Mă reîntorc la carte. Conform ei ultima ta oprire e biblioteca municipală. După asta povestea 

ta se termină. Mai mult ca sigur mă aștepți acolo. E la o stradă distanță. Alerg din nou, dar de 

data asta pentru puțin timp. Urci scările. Te pot ajunge din urmă. Te strig, mă apropii, și atunci 

te oprești din mers. Te întorci. Îmi zâmbești, întinzi mâna spre mine, dar ea dispare. Mă uit la 

chipul tău, dar și el se schimbă, devine mai palid și apoi nu te mai văd deloc. 

Mă prăbușesc pe treptele clădirii. Picături de ploaie mi se izbesc pe chip, dar nu le pot 

deosebi de lacrimile mele. Închid ochii și încep să te strig. Din nou și din nou. Din ce în ce mai 

tare. Cerul se cutremură deasupra mea și odată cu el și sufletul meu dar... Nu te las. 

Îmi aud numele strigat de cineva. Apoi o mână mă atinge ușor. Nu deschid ochii. Nu 
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vreau să pierd imaginea ta de pe retină. Dar vocea insistă și îmi dau seama că ești tu. Îmi revin. 

Sunt în pat, în casa noastră, lângă tine. Te privesc și nu îmi vine să cred. 

- Miranda, Miranda! Ești bine? De ce mă privești ca pe o iluzie? 

 

SFÂRȘIT 

 

Sper că v-a plăcut ce am scris eu sau măcar poate am reușit să vă fac să schițați un 

zâmbet. Indiferent de răspunsul dumneavoastră mă bucur că v-am trimis această scrisoare și că 

am transmis o bucățică din pasiunea mea. 

 

Cu drag, 

Roxana Suhoreanu 

 

 

 

 

 

 

 

Suhoreanu Roxana-Mihaela, Colegiul Național „Roman-Vodă” Roman 

Prof. coordonator: Sandu Laura 
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“Scrie ca să nu pierzi florile 
gândului tău, 

pe care, altfel le ia vântul” 
 

(Nicolae Iorga) 
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