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Un gând bun, cititorule! 
 
Noul suflu al revistei „SPRE SUD” se pare că i-a învăluit într-un 

mod plăcut pe cititorii acesteia şi a trezit în ei dorinţa de a deveni 
colaboratori la editarea noului număr. E adevărat, coordonatorii îşi 
asumă lacunele de început de drum, dar, în aceeaşi măsură îşi exprimă 
satisfacţia de a fi iniţiat o comunicare deschisă, sinceră cu elevii liceului 
şi cu profesorii, care s-au arătat receptivi la colaborarea lansată. 

Cu siguranţă, drumul liceenilor este orientat SPRE SUD şi spiritul lor 
creativ se îmbină armonios cu dorinţa de cunoaştere. Suntem cu toţii 
mateloţi pe o corabie puternică purtată pe valul inspiraţiei şi împinsă de 
vântul talentului. 

Nimic mai simplu... La cârmă poate fi oricare dintre noi. 
Libertate în gândire, libertate în exprimare şi cenzură în aranjarea 

cuvintelor. 
În fond, paginile acestei reviste cuprind frânturi din preocupările 

noastre, ale celor ce încă „navigăm” pe această corabie numită academic  
« LER ». 

Succes şi ... vânt la pupă! 
 

Director, 
prof. Anuşcă-Popa Anca 

 



OMAGIUOMAGIUOMAGIUOMAGIU    
DISCIPOLUL CÁTRE MAESTRU ……DISCIPOLUL CÁTRE MAESTRU ……DISCIPOLUL CÁTRE MAESTRU ……DISCIPOLUL CÁTRE MAESTRU ……    

    
A-l omagia sau a-l elogia pe Eminescu sunt deja termeni 

deveniţi prea oficiali când vorbim de marele poet, de aceea, 
gândesc că pentru voi, cei pasionaţi de poezie, cei atraşi de 
romantism şi nostalgie, cel mai potrivit termen ar fi a-l IUBI pe 
Eminescu, a-i fi RECUNOSCĂTORI pentru comoara spirituală 
pe care ne-a dăruit-o. 
                                                                                                                Gigel Bârliba - « Eminescu » 

Spunând numele poetului asociez involuntar câţiva termeni compatibili, indisolubil 
legaţi de personalitatea lui Eminescu. 

EEEE - eminescianism - acel spirit naţional constituit prin opera grandioasă care a 
influenţat poezia românească, aşa cum prevedea marele Maiorescu, când afirma că 
„literatura secolului XX va începe sub auspiciile geniului lui”. 

MMMM - spun Eminescu şi asociez numele cu mitul, căci însăşi existenţa poetului devine 
mit, un mit pe care-l recunoaştem ca atare şi încercăm să-l înţelegem. 

IIII - iubire - o constantă a personalităţii eminesciene, o iubire care l-a inspirat în 
crearea celor mai frumoase poeme. Eminescu a iubit nu numai femeia, dar şi arta, ştiinţa, 
filozofia, şi-a iubit semenii şi şi-a iubit ţara. 

NNNN - nemuritor - este spiritul geniului în planul cunoaşterii, vibraţia lirică a poetului a 
dăinuit timpului şi nimic nu ar putea estompa valoarea lirismului eminescian 

EEEE - eternitatea - l-a acaparat, smulgând uitării comoara literară nepreţuită a celui mai 
mare poet român. Eterne sunt sentimentele sale, eterne sunt cugetările izvorâte dintr-o 
minte însetată de cunoaştere. 

SSSS - suferinţa - nu l-a ocolit pe poetul nostru, dar, afirmă cei ce l-au cunoscut, 
suferinţa lui, determinată şi de pesimismul de tip schopenhauerian, nu s-a mărginit la 
propria viaţă, ci la viaţa omenirii în genere, căci mizeriile vieţii l-au îndemnat să scrie 
despre mizeria universală. 

CCCC - cosmicitatea - care l-a absorbit inspirându-l în cugetările profunde, general-
valabile: „Muşti de-o zi pe-o lume mică de se măsură cu cotul”, sugerând nimicnicia, „Căci 
e vis al nefiinţei universul cel himeric”, iluzia, „Poţi zidi o lume-ntreagă, poţi s-o sfaremi 
orice-ai spune / Peste toate o lopată de ţărână se depune”, efemeritatea, „Căci toţi se nasc 
spre a muri şi mor spre a se naşte”, ciclicitatea. 

UUUU - unic - este termenul prin care-l putem defini cel mai bine pe marele poet.  
Destinul a făcut ca Universul perfect să intre în zodia Haosului. Călătorul 

nepereche printre aştri a ajuns în sfere necunoscute şi neînţelese nici chiar de el. Inima-i 
prea plină de absolut a refuzat să mai bată pentru această lume şi geniul a trecut pragul spre 
nemurire, acolo unde îi era locul. 

Abia după ani, cel care a dezvăluit culturii posibilităţile de care, de fapt, dispune a 
trecut de la imaginea formată între extreme şi exagerări la rangul necontestat de POETUL. 
Cel care a avut un singur volum publicat în timpul vieţii, a cărui creaţie a fost mai mult 
citată decât citită şi « simţită » şi-a ocupat în sfârşit locul binemeritat în panteonul culturii 
naţionale. Şi ne amintim de cuvintele lui G. Călinescu : « Ape vor seca în albie, şi peste 
locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, şi câte-o stea va veşteji pe cer în 
depărtări, până când acest pământ să-şi strângă toate sevele şi să le ridice în ţeava 
subţire a altui crin, de tăria parfumurilor sale. »  
                                                                         GHIGA SORIN RADU - clasa a XI-a G 



 
 

 
 
 

              
 
 
 
 

 
  

 
 
 
                                                                                           Sabin Bălaşa - „Nunta cosmică” 
 
 
Iubirea eminesciană îşi menţine peste ani partea de inefabil, de mister. Inexplicabilă poate în 

momentul consumării ei. Misterul iubirii poate fi asemănat cu cel al creaţiei, mai ales în poezia lui 
Eminescu, care a exprimat, fără îndoială, sentimentele omului de geniu, neînţeles de lumea ostilă, 
căutându-şi în permanenţă un refugiu în natura paradiziac - terestră propice consumării unei mari 
iubiri. 

Fulgerul dintâi al privirii a fost mai presus de vorbele convenţionale pe care perechea 
îndrăgostită şi le-ar fi putut spune şi cei doi s-au supus destinului care a aruncat zarurile la 
momentul potrivit, iar Cupidon cel vestit nu a aşteptat decât un semn. Un rece Luceafăr a întâlnit 
Muza, venită pe pământ în primăvară, odată cu florile albastre. Mihai Eminescu şi Veronica Micle 
s-au dedicat „cuminţi” şi „teferi” unei iubiri unice, precum viaţa lor. Momentul când s-a aprins 
flacăra pasiunii pentru cei doi, a fost consemnat de marele poet: „Ziua de 16 fevr. 1876 a fost cea 
mai fericită a vieţii mele. Eu am ţinut pe Veronica în braţe, strângând-o la piept, am sărutat-o. Ea-
mi dărui flori albastre pe care le voi ţine în toată viaţa mea.” 

Cea care a devenit muza poeziilor de dragoste, tulbură sufletul îndrăgostitului şi încearcă 
parcă să-i distragă atenţia de la meditaţia asupra problemelor care-i tulbură existenţa, amintindu-i că 
viaţa poate fi trăită simplu, supunându-se sentimentului de iubire. 

Pentru Eminescu, fericirea e reprezentată de viaţa alături de Veronica, îngerul pe care-l 
adoră, al cărui zâmbet şi privire s-au răsfrânt asupra unei vieţi atât de tulburate. „Astfel, viaţa mea, 
ciudată şi azi şi neexplicabilă pentru toţi necunoscuţii mei, nu are nici un înţeles fără tine. 
Veronică, [...] tu nu ştii, nici poţi şti cât te-am iubit, cât te iubesc. Atât de mult, încât mai lesne aş 
înţelege o lume fără soare, decât pe mine fără ca să te iubesc”. 

Veronica îşi exprimă la rându-i pasiunea înflăcărată pentru cel pe care-l iubeşte, iar versurile 
şi scrisorile ei sunt străbătute de acelaşi fior mistuitor. „Azi am primit scrisorica de la tine şi am 
găsit-o atât de dulce, că am citit-o de câteva ori în şir... E atât de plăcut a trăi când ştii că ai o 
afecţie pe pământ şi mă mir cum tu - suflet liric - ai putut să nesocoteşti şi să dispreţuieşti cea mai 
caldă şi mai rară dintre bunurile acestei vieţi şi cea mai greu de găsit, şi mai grea de susţinut...”. 

Iubirea îi dă poetului puterea să cugete asupra existenţei, asupra misterului pe care-l ascunde 
cel mai nobil sentiment, preocupându-se permanent de relaţia Univers-iubire. Astfel, eul biografic şi 
cel liric al lui Eminescu transpare în nuvela Sărmanul Dionis. Meditaţia personajului este una 
tulburătoare: „ E un moment mare, să mă cuget mai întâi, gândi el, dorit-am de când sunt ceva 
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pentru mine? numai pentru mine?.... Nu. Din rugăciunile mele am lăsat-o vreodată pe ea? Din 
gândirea mea a lipsit ea? Maria? O, nu.” 

Nefiind sigură de receptivitatea îndrăgostitului la bucuriile pe care le poate oferi viaţa, 
femeia, imaginea feminină din poezie îi atrage atenţia asupra realităţii înconjurătoare pentru a-i 
oferi oaza de linişte în care tronează iubirea: „Hai în codrul cu verdeaţă / Und-isvoare plâng în vale 
/ Stânca stă să se prăvale / În prăpastia măreaţă.” (Floare-albastră). 

La invitaţia făcută, poetul încearcă să nu rămână indiferent şi pasiunea mistuitoare pentru 
îngerul său este transpusă în scrisorile de dragoste, din ce în ce mai duioase. „... tu eşti cel dintâi 
amor al meu şi vei fi unicul şi cel din urmă [...] Îţi sărut picioarele tale, copilul meu cel dulce, şi te 
rog, te rog mult să te linişteşti, să crezi în statornicia şi iubirea mea şi să speri, dacă poţi spera [...]. 

Veronica, mulţumită, tânjind după o modestă şi fericită pace îi răspunde mereu pe măsură: 
„Întreabă-mă dacă sunt în lună sau pe pământ, dacă sunt teafără sau nebună, dacă te-am urât sau te 
iubesc mai mult ca oricând.” 

Între timp, proiecţia lirică a poetului, Dionis, trăieşte o poveste unică de iubire lângă Maria, 
îngerul blond, iar iubirea sinceră şi pură îi ajută să călătorească într-un spaţiu pe care ei îl vor putea 
recrea, pe Lună: „Sărutarea ei îl umplu de geniu şi de-o nouă putere. Astfel, îmbrăţişaţi, aruncă 
neagra şi strălucita lui mantie peste umerii ei albi [….] se ridicară încet, încet prin aerul luciu şi 
pătruns de razele lunei, prin nourii negri ai cerului, prin roiurile de stele, până ce ajunseră în lună. 
Călătoria lor nu fusă decât o sărutare lungă.” (Sărmanul Dionis) 

Dar viaţa îţi oferă tot felul de surprize şi, cum e şi firesc, perioadele de fericire sunt umbrite 
de indiferenţă, mai ales a femeii, la dorinţa de comunicare a partenerului. Este perioada în care 
neîmplinirea iubirii transpare într-o altă gamă de poezii de dragoste. E momentul când poetul îi 
reproşează femeii îndepărtarea de sufeltul său. „Pe lângă plopii fără soţ / Adesea am trecut / Mă 
cunoşteau vecinii toţi / Tu nu m-ai cunoscut.” (Pe lângă Plopii fără soţ) 

Suferinţa îndrăgostitului părăsit culminează într-o tulburătoare poezie prin care poetul pare a 
spune adio unui sentiment mistuitor în întreaga-i existenţă „ De-acuma nu te-oi mai vedea / Rămâi, 
rămâi, cu bine! / Mă voi feri în calea mea / De tine!” (Adio) 

O scrisoare a lui Eminescu către Veronica Micle pare a fi un strigăt stins, deznădăjduit, atât 
de adevărat şi atât de nedrept: „Eu nu sunt făcut pentru nici o femeie, nici o femeie nu e făcută 
pentru mine [...]. Nu iubesc nimic pentru că nu cred în nimic... eu nu am privirea care 
înfrumuseţează lumea, ci aceea care vede numai răul, numai defectele, numai partea umbrei.[...] 
crede-mă odată în viaţă când îţi spun marele adevăr, că cel ce nu e-n stare a se iubi pe sine, nu e-n 
stare a iubi pe nimenea.” Iată gândurile care nasc vorbele Luceafărului ce-şi conştientizează 
destinul: „Ci eu în lumea mea mă simt / Nemuritor şi rece” (Luceafărul). 

Cu toate acestea, cu momentele de împlinire şi cu cele de dezamăgire, povestea de iubire 
ursită celor două fiinţe şi-a urmat calea şi ne-a rămas imaginea unui cuplu unic, reprezentând 
îngerul şi demonul, o relevantă imagine în creaţia eminesciană. 

 
LUNCANU MARIUS - clasa a XII-a E 
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CRÂMPEIE DE ... MEMORIALISTICÃCRÂMPEIE DE ... MEMORIALISTICÃCRÂMPEIE DE ... MEMORIALISTICÃCRÂMPEIE DE ... MEMORIALISTICÃ    
 
 
 
 

SCRISOARE CĂTRE NIMENI 
 
 
 

Bună. Eu sunt acelaşi nemuritor de rând care aspiră la nemurire! Drumul vieţii mi-a 
rezervat multe urcuşuri şi coborâşuri pe care le-am trecut cu vederea... până acum... 

De ce a trebuit să fie acum? De ce a fost nevoie ca tocmai acum norii de ploaie să se 
înmulţească, iar pe solul însetat de durere şi nepăsare să cadă stropi din ce în ce mai mari? Nu pot 
să-mi dau seama, dar pot presupune că acei nori sunt gândurile mele cele mai ascunse, gata-gata să 
iasă la iveală într-o noapte cu lună neagră, iar stropii de ploaie s-ar părea că reprezintă lacrimile 
unui suflet părăsit ce-şi cântă fericirea... 

E un pic ciudat cum poate cineva să alunge toate ploile din viaţa ta, e un pic ciudat cum e 
de ajuns doar o secundă să o vezi, iar zâmbetul să-ţi răsară pe faţă şi e şi mai ciudat cum o secundă 
fără ea te face să crezi că bucuriile la care aspiri se distrug una câte una, până când ajungi să 
realizezi că nu mai ai pentru ce trăi şi „îţi aştepţi cuminte apocalipsa”. 

Te-ai gândit vreodată cât poţi să însemni tu pentru mine? Te-ai gândit vreodată că eram 
hotărât să-mi dedic întrega viaţă ţie, sperând că într-o zi mă vei ajuta să găsesc ceea  ce caut 
dinaintea vieţii mele..., din vremuri când sentimentul durerii nu era cunoscut, iar pe pământ cădeau 
doar stropi de ploaie?... 

M-ai dezamăgit, dar o iau de la capăt..., eu şi ploaia, ploaia şi eu, ploaia şi întunericul, 
întunericul şi eu... 

Da, ploaia şi întunericul, doi prieteni de nădejde... Nopţile când mă plimbam desculţ pe un 
drum de cioburi ce nu-mi rănesc tălpile, ci îmi stimulează gândurile... Nopţile când stăteam sub 
cerul cu lună neagră şi-mi ziceam: „Urăsc ziua când te-am întâlnit, urăsc momentele când mă 
făceai să râd, urăsc că am avut încredere în tine, dar cel mai mult urăsc faptul că nu pot să te urăsc 
nicicum.” 

 
Bogdan-Lucian Guţu - clasa a XI-a C 
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Reportaj realizat 

pe baza concursului organizat cu tema 
„Dacă dragoste nu e... nimic nu e” 

 
După bucuria şi emoţia Crăciunului, Iarna-şi continuă periplul cu fulgi şi sărbători (mai 

puţin fulgi) până ce ghioceii o alungă şi Primăvara o înfruntă cu sărbători calde, autohtone sau ... 
din import. Nu cu mult timp în urmă, românii au făcut loc în calendar unei sărbători nu numai 
necunoscute, dar şi fără rădăcini în cultura proprie. Deşi ne-am axat pe respectarea sărbătorilor 
laice, părerile sunt împărţite în ceea ce priveşte „importul de sărbători” care sunt adaptate fără 
semne de întrebare şi chiar eclipsează sărbătorile autohtone, cu rădăcini în tradiţie şi în memoria 
noastră ca popor. E de datoria noastră să ne cunoaştem tradiţiile, dar rămâne la latitudinea fiecăruia 
cum sărbătorim şi ce sărbătorim. 

Ziua de 14 februarie capătă din ce în ce mai multă importanţă în rândul adolescenţilor, ca 
fiind sărbătoarea îndrăgostiţilor, a Sfântului Valentin. OK! Despre acest personaj şi despre 
obiceiurile preluate din import s-au aflat multe, atât de multe, încât ni s-a inoculat în minte ideea că 
trebuie să acceptăm ca atare această sărbătoare şi chiar ne convine, sună parcă mai frumos decât 
autohtonul Dragobete. 

An de an, adolescenţii pregătesc cu fervoare sau poate cu ardoare surprizele pentru 
perechile lor şi vrând-nevrând, ne lăsăm luaţi de valul declaraţiilor ce plutesc în eter şi ne gâdilă 
plăcut auzul. Credem sau nu în ele, ce mai contează, eşti adolescent, se presupune că eşti şi 
îndrăgostit şi eşti în rând cu lumea ... scuzaţi, cu liceenii, am vrut să zic, pentru că eu la ei mă refer, 
ei sunt „categoria căreia i-am închinat această superbă dedicaţiune”. Aş, asta sună ca la Filimon, 
sper că nu i-am întinat memoria. 

Dar, dragii mei, nu mă caracterizează sarcasmul, aşa că luaţi aceste afirmaţii ca pe nişte 
aprecieri nevinovate despre manifestările noastre în mult aşteptata zi a îndrăgostiţilor. 

Dacă tot ne plac declaraţiile şi talentul nostru, existent într-o formă latentă în noi, se 
manifestă acum furtunos, haideţi să ne întrecem în declaraţii şi să le alegem pe cele mai frumoase, 
să... Până să concretizăm noi planul, d-na profesor Claudia Ghelbere, în calitate de consilier 
educativ al şcolii, a propus organizarea unui concurs pe tema „Dacă dragoste nu e... nimic nu e”, 
pentru a premia cele mai frumoase scrisori de dragoste. 

Liceenii au fost atraşi de idee şi, în speranţa unui câştig mai bun, căci s-au pus la bătaie 
premii în bani, au trecut ... la scris. Astfel, de ziua îndrăgostiţilor, care este (hei, spune colega, ce 
exprimare e asta, a la Vanghelie, tu scrii pentru revista şcolii, nu pregăteşti discursul pentru 
adunarea de partid) - deci renunţ la „care este”- s-au adunat cam 200 de scrisori şi câţiva profesori 
au avut răbdarea să le citească şi să decidă care e cea mai frumoasă scrisoare de amor (asta ca să 
nu devină redundant cuvântul „dragoste”). 

Astfel,a existat un binemeritat premiu I, un premiu II şi, fireşte, un premiu III. 
Premiaţi într-un cadru festiv, îndrăgostiţii şi-au luat bănuţii şi s-au gândit cum îi pot 

cheltui mai cu folos pentru ei şi, de ce nu, pentru perechile lor, că doar dragostea fierbinte pentru 
parteneri i-a inspirat, sau i-a mobilizat, sau i-a îndemnat, sau i-a ispitit, sau ..., mai gândiţi-vă voi, 
dragi cititori ai nevinovatului meu articolaş despre ZIUA ÎNDRĂGOSTIŢILOR. 

Luând lucrurile în serios, trebuie să apreciem faptul că se desfăşoară în acest liceu 
activităţi atât de necesare adolescenţilor. Mulţumim organizatorilor şi aşteptăm cu nerăbdare o 
nouă provocare. 

Vouă, celor care citiţi revista, vă lăsăm scrise câteva din frumoasele declaraţii ale 
colegilor noştri. Citiţi-le cu răbdare şi .. .înţelegere!!! 

 
A consemnat, din nou, pentru voi, Moraru Paula, clasa a XI-a E. 
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14.02.2007 14.02.2007 14.02.2007 14.02.2007 ---- concurs  concurs  concurs  concurs ---- Cea mai frumoas Cea mai frumoas Cea mai frumoas Cea mai frumoasãããã scrisoare de dragoste scrisoare de dragoste scrisoare de dragoste scrisoare de dragoste    
    

    
Atunci când cerul e acoperit 
de nori, nu putem vedea 
soarele, dar ştim cã existã. 
Aş vrea sã fie la fel şi cu noi. 
Nu ne vom putea vedea 

întotdeauna, dar vom exista - Steluţa de soare  
                       Codreanu Emilia, IX C 
  
Iubirile nu se uitã niciodatã. Toate sunt 
diferite, iar noi le resimţim şi le facem sã 
retrãiascã în fiecare din noi. 
Iubirea nu salveazã totul, ci dã 
un gust mai dulce rãutaţilor. Tu 
ai ştiut asta! 
          Jitãrãscu Roxana, IX C 
  

Atunci când te vei uita spre cer, 
mã vei vedea pe mine cum las 
picãturile de ploaie, fulgii de nea, 
vântul ce adie uşor sã te sãrute şi 

sã-ţi şopteascã acele cuvinte de dor. 
           Moşneagu Luiza, X G 
  
Iţi doresc sã mergi pe un 
drum numit VIAŢÃ, sã te 
împiedici de un ciot numit 
NOROC, sã cazi într-o 
prãpastie numitã FERICIRE 
şi sã culegi o floare numitã IUBIRE. 
           Cârlan Florina, X G 
      

 
Viaţa mea s-a luminat cu tine. Dã-
mi zile pentru a-i mulţumi lui 
Dumnezeu. 

      Didilescu Cãtãlina, X E 
  

 
 

Dragostea nu moare.  
Nu poate fi definitã prin cuvinte simple.  

Ea este totuşi...VIAŢA! 
 

Nicu, X G 
  

Ce e iubirea? O minciunã spusã de-
un suflet hoinar, slab şi singur... 

                            Verdeş Oana, X E 

  

 
Dacã ai fi un foc, aş arde în tine de 
teama de a nu te pierde. 
                      Chiroşcã Anca, X C 
  

  
Am vrut s-o sãrut, sã-i spun “TE 
IUBESC!”- dar nu unul simplu, 
ci... intrigant. 

          

                      Fotache 

Victor, X C 

  

 

 
Ziua în care te-ai nãscut 

Sigur era ploioasã 
Dar nu era apã 

Erau lacrimile mele …. 
                                 

Filip Simona, IX B 
  
 
 
 
Am întâlnit smaraldul potrivit colierului 

iubirii, într-un trandafir 
personalizat şi îmbãtat de 
mireasma dragostei. 
      

         Mãdãlina Vârlãnuţã, XI H 
  
 
... Plânsul ceresc l-ai alungat, iar fulgii zglobii 

de nea i-ai topit ... întâi îţi 
mulţumesc prin surâsul ciripitului 
pentru zâmbetele presãrate în 
lumea mea ... Micul zâmbet. 

       

             Burghelea Laura, XI H 
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O SIMULARE “CU CÎNTEC” 
 

    Profesor  Cristina Ghelbere 

 
 
Pe 22 şi 23 februarie a.c., elevii claselor a XII-a din liceul nostru au avut de 

susţinut probele A şi F în cadrul unei activităţi  de simulare a examenului de 
bacalaureat. 

La disciplina Limba şi literatura română, mici „probleme” au început să apară înainte chiar 
cu mult de testarea propriu- zisă, în legătură cu materia pe care elevii ar fi trebuit să o parcurgă, deşi 
veneau după o vacanţă care putea fi fructificată la maximum - vacanţa intersemestrială - ca să nu 
mai punem la socoteală şi pe cea de două săptămâni care a fost dedicată mai curînd (şi cu mult mai 
multă tragere de inimă) sărbătorilor şi sărbătoririi decât învăţatului în tihna pe care o aduce bradul 
de Crăciun. Este acesta reflexul dezinteresului din ce în ce mai pronunţat al elevilor faţă de învăţare 
şi faţă de un examen de bacalaureat pe care „învăţăceii” îl văd cu alţi ochi decât profesorii lor? 

Perspectiva „inspiraţiei” … de moment e mai vie în mintea multor elevi decât aceea a 
necesităţii şi a importanţei învăţării. La ce bun să-ţi mai baţi capul cu înţelegerea unor Eminescu, 
Blaga, Barbu, când peste tot citeşti (sau auzi, mai curînd) că stresul dăunează grav sănătăţii. 

În consecinţă, elevii au abordat subiectul fără prea mult stres şi fără prea multă muncă. 
Pentru lămuriri: a învăţa un comentariu pe de rost şi a-l transcrie nu este muncă decât pe sfert. 
Abordarea unui text literar presupune lectura acestuia (dar cine mai are „timp” astăzi pentru această 
„plăcută zăbavă”?), analiza, observaţia, reflecţia, iar mulţi dintre elevi nu cunosc în sensul lor 
profund nici măcar termenii ca atare. 

Obişnuiţi să vehiculeze informaţii „de-a gata”, elevii au întâmpinat dificultăţi în analiza 
textului blagian (subiectul I), pe care l-au înţeles cum au vrut ei şi nu cum ar fi trebuit dacă ar fi 
dobândit până acum reale abilităţi de analiză a textului liric. Excepţiile doar întăresc regula! Ne-am 
putea ascunde în continuare după deget şi am putea să ne apărăm, în spiritul elevilor noştri: „A fost 
prea greu textul!”. Aceiaşi elevi care s-au plâns că subiectul ales a fost foarte dificil (deşi, să fie clar 
pentru toată lumea, este unul dintre subiectele publicate de Minister), îl consideră pe Eminescu 
„foarte uşor”. « Quod erat demonstrandum! » 

Şi subiectul al doilea a creat probleme elevilor, mai ales celor care se tem de cuvintele limbii 
române, chiar dacă s-au înscris la o clasă cu specializarea Filologie - în paranteză fie spus că filolog 
înseamnă, prin raportare la etimologia cuvîntului „iubitor de cuvînt”. Elevi care cunosc doar sensul 
termenului „egoist”, nu şi sensul lui „altruist”. 

Limbajul elevilor, pe ansamblu, este foarte sărac, reflex al lipsei lecturilor. Sunt utilizate fie 
clişee, exprimări stereotipe de genul „Familia este nucleul de bază al societăţii”, „Familia este 
sfântă”, „Familia este totul”, etc., etc., etc., cuvinte goale „ce din coadă au să sune”, vorba lui 
Eminescu atât de îndrăgit de către elevi, dar atât de necunoscut, sau, dimpotrivă, sunt folosiţi 
termeni bombastici, într-o veritabilă „beţie de cuvinte”, care „dau bine”, dar reflectă aceeaşi gravă 
problemă. 

Referitor strict la notele obţinute de elevi, ele nu au fost nici dezastuoase, nici stălucite. 
Poate doar mulţumitoare (pentru unii). Se vede că s-a lucrat cu elevii la ore, că s-a încercat 
familiarizarea lor cu tipul de text argumentativ, dar sunt de acoperit prea multe carenţe ale elevilor 
în anumite situaţii. Un lucru este, totuşi îmbucurător şi poate mai şterge ceva din pesimismul nostru. 
Elevii care au învăţat constant în cei patru ani de liceu la toate disciplinele şi nu s-au limitat la 
învăţarea unor comentarii gata „fabricate” au obţinut, cu foarte mici excepţii, rezultate bune, 
demonstrîndu-ne, încă o dată nouă, profesorilor, utilitatea. 

În concluzie, cu publicarea subiectelor pe Internet, credem că s-au acutizat unele dintre 
problemele dificile ale învăţământului românesc. Şi dacă în subiectele formulate de Minister se 
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pune accent pe rolul / scopul formativ al învăţării, al educaţiei, al şcolii, lucrul acesta tinde să se 
reflecte din ce  în ce mai puţin în practică. Încheiem nu cum ar fi tentaţi unii, cu fraze de genul  
„Simularea examenului de bacalaureat de anul acesta a fost o reală reuşită din toate punctele de 
vedere; elevii au reuşit să demonstreze că sunt pregătiţi să susţină examenul de maturitate etc., etc., 
etc.”, ci cu o reflecţie a gânditorului Nicolae Iorga şi cu amărăciunea celor care înţeleg pe deplin 
problema învăţământului românesc: 

„Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi înainte de toate a învăţa”. 

Şi pentru a demonstra (mai este nevoie?) adevărul dureros al celor 
afirmate reproducem în continuare fragmente din “produsele” acestei testări: 
 
Analiza textului dat este aceea că poiezia face parte di genul epic, naraţiunea fiint desfăşurată la persoana I, 
deoarece poetul îşi prezintă singur viaţa, sufletul închis, de dureri din cauza fiinţei iubite. Poetul este 
omniscient şi îşi justifică apariţia, astfel poiezia încadrându-se în genul epic. 
                             
*** 

“Dar oare ar rodi-n ogorul meu 
atâta râs făr’de căldura râului?” 

În versul acesta poetul sugerează idea că el are sufletul închis, întunecat de lipsa peroanei iubite şi dacă ar 
putea să-i înlocuie locul cel răsărit, având o stare de veselie, o stare bine dispusă în care să nu mai ducă dorul 
de persoana iubită. 
                            
***                                                          
Doamna Ruxanda este un personaj secundar, sensibil cu rolul de a menţine conflictul într-o stare mai bună şi 
de a face să nu mai existe atâta suferinţă între oameni şi să nu mai fie nevoită să primească reclamaţii 
împotriva soţului său de la oameni. 
                             
*** 
Ultimele patru versuri din încheierea poeziei constituie un fel de răspuns la frământările şi întrebările pe care 
poetul le-a avut de-a lungul poeziei. 
                            
***  
Tema nuvelei o constituie cea de-a doua domnie a lui Alexandru Ioan Cuza, conflictul nuvelei ţinându-se-n 
jurul acestuia. 
                            
***  
Autorul este sătul ca lumea să se implice în viaţa lui, fapt ce-l ameţeşte şi decide să nu se mai încreadă în 
nimeni. 
                           
***   
După cum am amintit, nuvela poate fi reprezentată prin patru citate: […] IV - “Am să vă popesc eu!”. 
Ideea poetică este aceea că autorul se gândeşte cum va fi în viaţa fără întoarcere. 
                             
***   
Maria i s-a dăruit lui Ion din inimă. 
                             
***  
Lăpuşneanul este urât şi de soţia lui, chiar dacă acesta o tratează adecvat. 
                             
***  
Soţia lui, neştiind de planul înfiorător al soţului, la întâlnirea ochilor cu “mizeria” făcută de Lăpuşneanul, i  
s-a întipărit în suflet o scârbă adresată bărbatului pe viaţă. 
                           
  ***  
Nu putrezească bine un cap, că altul îi lua locul. 
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Priveste VIATA prin FEREASTRÀ DESCHISÀ 
 

Niciodată n-am înţeles că visele mele sunt importante, dar realitatea poate fi 
alta. Am cunoscut părinţi şi colegi pentru care cearta era ridicată la rangul de 
„cinste”. Motivul: drogul sub orice formă. Se căuta în fapt, în vorbă, în gând, în 
comportament, un…nevinovat. 

Am cunoscut părinţi rămaşi fără 
cuvinte. Am citit despre mame depăşite de 
situaţie. Am întâlnit colegi cărora le lipseau 
vorbele dulci ale familiei, sfaturile 
apropiaţilor, mângâierile prietenilor.  

Şi…aleg. Ce? Izolarea şi ... o fereastră 
mică prin care nu mai pătrunde nici o rază. 
Unde să găseşti maturitatea în GÂND? Unde 
să cauţi prudenţa când nimeni nu-ţi vorbeşte 
despre ea? 

                                                                                              «And this is your Brain on Drugs» 
                                                                                  SVEN GEIERSVEN GEIERSVEN GEIERSVEN GEIER        ----    Fractal Bargain Bin - 2002 

 
Când să risc?! Cine-mi răspunde la întrebare?! Nimeni. Mă stăpâneşte teama 

de a nu greşi, dacă aş răspunde tuturor. Dacă mi-ar reproşa că nu am nici un pic de 
„culoare” în răspunsuri? 

Nu mă pot opri din a deschide uşi prin care să nu pătrundă un vânt al 
schimbării în rău. Nu mi-e teamă de lege, aşa cum mă sperie un strigăt al unui prieten 
care a încercat doar ..... o doză. Şi, totuşi, l-aş întreba: „Ce cauţi lângă mine? De de 
m-ai ales?” 

Să fie un blestem? Pentru mine? Pentru el? Nu. Prietenul meu e în ghearele 
unui vultur ce sugrumă vieţi. Să mă îndepărtez îngâmfat? Nu. Ar putea fi o greşeală. 
Menirea mea este să aleg să-l salvez. Ce ciudat este să vieţuieşti lângă un semen cu 
sentimente de negare a vieţii şi-a lumii reale! I-am spus, atunci, prietenului meu să 
privească prin FEREASTRǍ DESCHISĂ spre lumea reală care lasă urme, care sunt 
tot reale. 

Închid ochii. Poate fi vraja ireversibilă? Da?! Nu?!  
Am pătruns în cameră, am strâns trei seringi obosite. Spre surprinderea mea, 

eram veselă. Aveam atunci mai mult chef de viaţă pentru că eram conştientă că pot 
salva viaţă. Am avut inspiraţia să-i amintesc că, atunci când eram mică, foloseam 
seringa pentru a-i face injecţii păpuşii. Prietenul m-a privit îndelung şi-atunci i-am 
spus că e departe de lumea mea şi că trebuie să mi-l apropii. I-am spus că VIAŢA 
este singura noastră VIAŢĂ. Am trăit clipa triumfului. 

 
Fragmente din eseuri ale elevelor claselor a XI-a H şi a IX-a C 

 „regrupate” de profesor Ghelbere Claudia 
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MANIFESTMANIFESTMANIFESTMANIFEST    
    

pentru pentru pentru pentru sãnãtatea sãnãtatea sãnãtatea sãnãtatea     

    

    

planetei planetei planetei planetei     
 

Poveste... Doamna Hârtie şi Domnul Pet...  
 
Poate v-aţi întrebat (sau nu!) vreodată ce viaţă a avut biata hârtie sau un bidon de plastic. Ei 

bine, pentru a ne lămuri, să ascultăm povestea lor, povestea întâlnirii la un moment dat. 
Era o seară de mai, undeva la marginea unui oraş... într-un loc pentru depozitat deşeurile… 

Cineva plângea… o hârtie. Lângă ea, o sticlă de plastic, care o întrebă: 
     - Ce-ai păţit? De ce plângi domniţă? 
     - Plâng pentru că nu mai suport o asemenea situaţie... eu nu merit aşa ceva, domnu'... 
     - Pet. Dar ce s-a întâmplat? 
     - Nu vreau să mor... am avut atât de multe momente fericite în viaţa mea de care sunt atât 

de mândră, de rolul şi de statutul meu. 
     - Mmm… da, dar la un moment dat se întrerup toate astea şi trebuie să ne conformăm. 

Cel puţin eu am dus o viaţă grea, de care nici nu vreau să-mi amintesc şi poate de aceea sunt aici… 
sunt gata să mor!  

Doamna Hârtie se opreşte din plâns... stă puţin pe gânduri şi apoi îi cere Domnului Pet să-i 
istorisească pe scurt viaţa lui. El acceptă însă preferă totuşi să audă mai întâi aventurile prin care a 
trecut dumneaei, care de fapt şi începe prin a spune... 

     - Eeee... dacă ar fi să zic... mărturisesc că eu de fapt am avut mai multe vieţi. În prima 
viaţă eu am fost o bancnotă de 5 lei pe vremea lui Emil Racoviţă. Am fost cea care i-a oferit şansa 
să plece în acea expediţie... ce mândră m-am simţit! Apoi, m-am devalorizat, dar noroc de un 
colecţionar de monede şi de bancnote care m-a îngrijit... însă după ce a murit acesta, colecţia i-a 
revenit fiului său care, nepăsător, 'ne-a băgat' într-un morman de cărţi care au ajuns la reciclare. Am 
crezut că viaţa mea s-a sfârşit, dar am renăscut însă sub o altă formă, o formă la care nici nu m-am 
aşteptat... caietul-jurnal al unui om politic... vestitul Nicolae Ceauşescu... Mda… asta da viaţă... însă 
după moartea lui, eu am ajuns din nou la reciclare, de data asta devenind un ambalaj pentru un 
parfum foarte scump. Cu acestea spuse, nu pot să cred că am fost o povară pentru MEDIU, dar se 
pare că acum sunt şi voi fi distrusă. 

     - Ai avut o viaţă plină de surprize, în schimb eu una scurtă şi monotonă. Am apărut pe 
lume ca un ambalaj pentru apă plată, m-au cumpărat nişte oameni pentru un picnic în pădure şi… 
m-au lăsat acolo. Eram un intrus în acel loc splendid... nu-l meritam, până şi copacii aveau ceva cu 
mine, aşa încât s-au vorbit cu vântul şi m-au alungat. Am ajuns din întâmplare în apa unui râu, dar 
şi pe acesta îl deranja prezenţa mea. Nu am avut şi eu un loc al meu niciodată... şi totuşi acum l-am 
găsit... aici este ideal, sau poate mă înşel? Să fi vrut să mă recicleze şi pe mine cineva... dar... 

Şi tot vorbind între ei deodată aud cum se apropia cineva... care l-a luat pe Domnul Pet, 
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pentru a-i oferi o nouă viaţă... Hârtia zice: 
     - Uite, ţi-a venit norocul... bravo!  
Şi deodată un miros neplăcut şi puternic de fum împânzi acel loc. 
     - Gata, voi muri... Cenuşă voi ajunge... îmi pare rău totuşi că voi contribui la poluarea 

solului şi a aerului... 
     - Nu te simţi vinovată, domniţă Hârtie, gândeşte-te că ai ajuns aici din cauza... singurul 

responsabil pentru acest lucru… OMUL este... da, el ! 
Flăcările cuprind... surpriză sau nu... tocmai ambalajul pe care scria PROTEJAŢI MEDIUL.. 
 
Se spune că orice sfârşit este şi un nou început. Aşa s-a întâmplat şi în cazul PET-ului dar şi 

a hârtiei. El a fost reciclat şi în cele din urmă... a ajuns un PET, iar hârtia... a îmbogăţit solul din 
care vor creşte plante…. 

Iată, ca să închei acum povestioara noastră... o lecţie în imagini despre cum înţeleg 
protejarea mediului elevii liceului nostru :     

 
BOBOC ANDREEA LARISA – clasa a X-a I 

 
 

 

 

 
 
(acţiune de colectare a 

deşeurilor din hârtie) 
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Interviu cu ... 'dăunătorii' mediului 
 
Toată lumea se plânge, toată lumea îi urăşte pe « dăunătorii » mediului... dar v-aţi întrebat 

vreodată ce simt şi ei? 
Ei bine, vă propun să facem cunoştinţă şi să stăm puţin de vorbă. 
     - Eu sunt Poluarea aerului... toată lumea se plânge de mine... sunt un rău înnăscut... nu 

există vreun motiv ca eu să exist dar totuşi, mă vedeţi, sau mai corect spus mă simţiţi. De ce? 
Răspunsul e simplu ... OMUL. 

     - Eu sunt Poluarea apei, am provocat atâtea boli… pentru că am infestat apa cu diferite 
substanţe chimice dăunătoare mediului şi implicit omului. 

     - Eu sunt Poluarea solului... teama copacilor, a plantelor şi în mod indirect a omului. 
Observ că toate aţi ajuns într-un singur punct, omul. De ce el? 
      - În primul rând vrem să se ştie că noi existăm datorită lui. Din dorinţa de a produce mai 

mult sau mai bine, de a avansa tehnologia, ca efect secundar apărem noi. 
      - Are dreptate Poluarea aerului, omul este vinovat de existenţa noastră ... adaugă 

Poluarea apei. 
      - Noi suntem un intrus al mediului... murmură Poluarea solului. 
Dacă omul v-a creat, de ce totuşi este şi duşmanul vostru? 
      - La început oamenii nu au conştientizat cât de mult rău putem face şi ne-au lăsat în 

pace, fără să le pese de noi sau cel puţin de efectele noastre. Apoi, cu timpul, şi-au dat seama, iar 
acum fac orice le stă în putinţă să ne distrugă. 

      - De fapt, noi am fost create de om involuntar, completează Poluarea apei. 
      - Eu, Poluarea solului, consider că orice lucru bun dobândit conţine un 'mic' rău, iar noi 

facem parte din acel 'mic' care s-a transformat odată cu trecerea timpului în 'mare'. Normal, nu? 
Cum vă simţiţi în acest moment, când toată lumea este împotriva voastră? 
      - Îngrozitor... afirmă cu o voce plângândă Poluarea apei. 
      - Mai bine ne-ar distruge cu totul ca să nu ne mai reproşeze nimeni nimic vreodată, 

adaugă hotărâtă Poluarea solului. 
      - Dar nu cred că vor reuşi, tot va rămâne un gram de poluare, care să afecteze NATURA, 

pentru că ar trebui ca toată activitatea omului în industrie şi nu numai... să se oprească, lucru ce nu 
este posibil ! 

Dacă aţi fi în locul nostru, al oamenilor, ce aţi face? 
Tăcere, nimeni nu răspunde... dar una dintre ele 

întreabă : Ce ai face tu dacă ai fi în locul nostru? 
În acest moment discuţia a luat o întorsătură care m-a 

surprins şi care m-a pus pe gânduri. "Ce e oare mai greu, să fii 
mediu sau dăunător al său?"  

Totuşi, închei prin a spune: FACEŢI TOTUL PENTRU 
A SALVA MEDIUL ! E UNICA  ŞANSĂ DE A TRĂI 
FRUMOS. 

 
BOBOC ANDREEA LARISA – clasa a X-a I 
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DIMINETI NEGREDIMINETI NEGREDIMINETI NEGREDIMINETI NEGRE    
     

E frumos să ai un vis măreţ, e şi mai frumos că acel 
vis, acelaşi vis, într-o bună zi va deveni realitate ... dar dacă 
tot ceea ce ai visat nu se împlineşte ce ai putea face? 

Caut răspunsul acestei întrebări de mult timp şi în 
ciuda eforturilor făcute nu am reuşit să dezleg misterul. Tot 
ceea ce am reuşit sunt doar câteva presupuneri, dar nimic nu e 
cert. 

Poţi spune că atunci când nu-ţi atingi ţelul suprem la 
care aspiri de o viaţă, îţi afunzi amarul în patima băuturii şi-ţi 
zici: « am rămas singur, ce pot face? » iar răspunsul vine 
prompt : « dau pe gât un strop de bucurie ... şi sper ca ziua de 
mâine va fi alta ... pân’ atunci las sticla să plângă, iar 
supărările să curgă aşa cum curg stropii mărunţi de ploaie 
tomnatică: şiroaie fine din lacrimile unui înger negru! » 
De fapt, ploile serilor de toamnă prevestesc declinul unui 
înger căzut în păcat căruia i s-au tăiat aripile < ceea ce are mai 
de preţ s-a spulberat > iar acum ne transmite nouă regretele 
sale şi coboară pe pământ pentru a simţi moartea dincolo de nemurire ........        REMUS TUDOR -  
                                                                                                                            “NǍPÂRCA I” (1998) 

 
E greu să realizezi ce se întâmplă cu tine în astfel de momente ... e şi mai greu să-ţi închipui 

care e rostul tău pe pământ, dar închizi ochii şi continui în felul tău lupta, chiar dacă ţi-ai dori să 
pleci undeva departe de lume, departe de toţi şi de toate problemele. Nu poţi şi atunci îţi continui 
plimbările solitare între patru pereţi, căci până la urmă viaţa ta e doar o celulă de carceră întunecată 
şi jilavă, nu ai scăpare, iar sufletul îşi numără zilele de tortură scrijelind cu unghiile pereţii 
destinului ... 

Poţi să-ţi închipui că trăieşti într-o lume a basmului, lumea care nu cunoaşte neîmplinirea, 
nici frustrarea şi nici declinul, lumea în care binele biruie răul întotdeauna, iar tot ce a fost rău se 
transformă în bine. E frumos să-ţi imaginezi asta, dar atunci când te trezeşti te vezi obligat să 
realizezi că a fost doar un vis copilăresc şi trebuie să iei din nou contact cu realitatea unei noi 
dimineţi negre, bântuită încă de spiritele nopţii.  

Se spune că dimineaţa totul renaşte la viaţă, chiar şi cele mai urâte coşmaruri iau naştere tot 
acum, pentru ca mai apoi să ţi se dezvăluie la miezul nopţii. Rolul dimineţii este acela de a aduce 
calmul şi liniştea atât de necesare pentru a continua tortura începută cu mult timp înainte, o tortură 

fără sfârşit, dar cu toate astea rămâne 
inofensivă. E un reflex acum şi poate mult mai 
important decât orice altceva, e singurul lucru 
care te anunţă că trăieşti şi mai ai multe zile de 
petrecut în lumea decepţiilor. 

Vor mai fi multe ploi, multe coşmaruri, 
multe decepţii, până când voi atinge şi eu 
liniştea eternă ... dar până atunci rămân acelaşi 
eu, rămân aceleaşi dimineţi, rămân aceleaşi 
nopţi, rămâne întunericul, frigul şi 
dezamăgirea.  
 

GUŢU BOGDAN - clasa a XI-a C 
 

REMUS TUDOR - “A MAI TRECUT O ZI” (1998) 
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PROIECT ECO – ŞCOALA - Centrul zonal Est 1: Iaşi, Vaslui, Neamţ, Bacău 
 
Nivelul internaţional: 
 
Programul ECO – ŞCOALA este coordonat la 
nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie 
pentru Mediul Înconjurător (FEE), ce reuneşte 
46 de organizaţii care acţionează la nivel 
naţional în domeniul educaţiei pentru o 
dezvoltare durabilă. Programul este susţinut 
de UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru 
Mediu) şi la nivel European de către Consiliul 
Europei. 
 

Nivelul naţional: 
 
În România programul ECO – ŞCOALA a 
debutat în anul 1999 cu 5 şcoli pilot, sub 
coordonarea Centrului Carpato – Danubian de 
Geoecologie, în calitate de membru cu 
drepturi depline al FEE. Circa 500 de şcoli 
din România au derulat programul, acum fiind 
active un număr de 220, iar 51 de şcoli au 
simbolul mondial Steagul Verde şi calitatea 
de ECO – ŞCOALǍ. 

Intrarea liceului nostru în acest proiect a avut în vedere analiza problemelor de mediu 
la nivel local cu care se confruntă şcoala, comunitatea şcolară şi chiar comunitatea locală. 
Principalele probleme de mediu identificate: poluarea atmosferică datorată vecinătăţii şoselei 
de centură, terenurile erodate, lipsa unei perdele de vegetaţie, poluarea râurilor care 
determină o calitate scăzută a apei potabile, prezenţa deşeurilor pe spaţiile verzi şi în locuri 
neamenajate corespunzător din apropierea şcolii. 
 

Am început semestrul II al anului şcolar 2006-2007 derulând  următoarele activităţi din 
program: 

 
 Lansarea proiectului – 3 martie, 
printr-o Sesiune de informare a 
coordonatorilor Eco-Şcoala din 
judeţul Vaslui 

 
Liceul Teoretic «Emil Racoviţă» Vaslui, 

reprezentat prin director prof. Anca Anuşcă Popa şi 
coordonator şcolar prof. Streja Mădălina, coordonator 
Zona E 1 Programul Eco Şcoala prof. Şerban 
Genoveva, ISJ Vaslui prin inspector prof. Aneta 
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Apostol, APM Vaslui prin consilier ing. Mihaela Budianu a organizat sâmbătă 3 martie 2007 o 
Sesiune de informare a coordonatorilor Eco Şcoala despre programele monitorizate de CCDG.  

La această acţiune a participat un număr de 51 de cadre didactice din 12 unităţi şcolare din 
judeţul Vaslui şi 33 de elevi ce formează comitetul Eco Şcoala de la Liceul Teoretic „Emil 
Racoviţă” Vaslui. 

Acţiunea s-a bucurat de un interes real din partea organizatorilor şi al participanţilor fiind un 
schimb de experienţă productiv de ambele părţi. 

 
- Aplicarea de chestionare cu teme de ecologie - martie 
- Plantare puieţi în curtea şcolii şi într-o zonă limitrofă municipiului 
Vaslui - 9 martie 

Acţiune ecologică a Liceului «Emil Racoviţă» din Vaslui 
"Cel mai potrivit moment să plantezi un copac a fost 

acum 20 de ani. Momentul cel mai important este ACUM". 
Sâmbătă 10.03.2007 s-a desfăşurat în parteneriat cu Direcţia 

Silvică Vaslui o acţiune în cadrul proiectului ECO-ŞCOALA care a 
avut drept obiectiv plantarea de puieţi cu elevi ai liceului în calitate 
de voluntari de mediu. Au participat un număr de 54  de elevi din 
clasele IX-XII împreună cu 5 profesori din cadrul echipei de  
coordonare: Streja Mădălina, Droahnă Ionela, Ciuraru Daniela, 
Ghelbere Constantin, Stoian Dumitru. 

S-au plantat 1400 de puieţi de frasin, stejar, meri sălbatici pe 
o suprafaţă de aproximativ 2 ha în zona Crasna-Maior. Acţiunea se 
înscrie în cadrul campaniei de sensibilizare a elevilor şi comunităţii 
locale asupra problemelor de refacere a mediului înconjurător, 
spaţiul în care plantele trebuie să-şi găsească locul bine meritat.  

 
 
Prin derularea proiectului urmărim 

obţinerea Steagului Verde care asigură statutul de 
Eco – Şcoală; odată obţinut, Steagul Verde poate fi 
arborat timp de 2 ani, după care şcoala poate 
solicita reluarea procedurii de evaluare pentru 
reactualizarea titlului obţinut. 

Coordonator proiect, 
Profesor Streja Mădălina 
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                                              Profesor coordonator Gina Juverdeanu 

 
Proiectele “Comenius” aparţin 

programului “Socrates” aprobat pe 14 Martie 
1995 de UE. Ţinta propusă este îmbunătăţirea 
educaţiei şi cooperării Europene. Scopurile 
fundamentale sunt cooperarea între şcolile 
europene care se înscriu în acest program, 
schimbul de experienţă, creşterea interesului 
elevilor asupra limbilor studiate şi îmbunătăţirea 
nivelului de cunoştinţe, compararea diferitelor 
puncte de vedere, diferitelor culturi şi tradiţii, 
promovarea modului de lucru în grup în scopul 
creării unei unităţi europene. 

Liceul Ştiinţific “Galileo Galilei” din 
Modica (Italia) şi Liceul Teoretic “Emil 
Racoviţă” Vaslui (România) au stabilit relaţii de 
schimb între 25 de elevi italieni şi 25 de elevi 
români, folosind ca mijloc de comunicare limba 
engleză. Proiectul numit “The Adolescence – 
The Essence of Europe of Tomorrow”, sprijinit 
de elevi care nu participă la schimb, va fi 
monitorizat şi evaluat şi va avea următoarele 

rezultate finale: patru numere de revistă despre 
adolescenţă şi problemele ei cu articole redactate în 
limba italiană şi română, totul fiind rezumat în 
limba engleza (Ado-Essence), care vor fi publicate 
în perioada Decembrie 2006 – Aprilie 2007; crearea 
unui catalog de modă şi a unui dicţionar în trei limbi 
(Italiană-Engleză-Română), care conţine cuvinte din 
limbajul utilizat de tineri.  

  Elevii din şcoala noastră selecţionaţi a face 
parte din acest program, însoţiţi de trei profesori, 
vor merge la Modica în aprilie-mai 2007 pentru 
perfectarea produselor finale. Elevii vor locui timp 
de două săptamâni la famiile colegilor străini pentru 
a se familiariza cu programul, tradiţiile şi 
gastronomia locală, în general cu viaţa tinerilor din 
regiunea respectivă. Ei vor lua parte la toate 
activităţile colegilor lor şi vor cunoaşte mai bine 
mentalitatea acestora.    
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Vă prezentăm şi câteva “mărturii” ale rezultatelor obţinute până acum în cadrul proiectului: 
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Proiectul COMENIUS SOCRATES de 
dezvoltare « Şcoala şi comunităţile educative » are 
o durată de 3 ani cu finalizare în 2009. Şcoala 
coordonatoare a acestui proiect este College Dillon 
II din Fort de France, Martinica, Franţa şi parteneri 
sunt licee din Portugalia (Escola secondaria de 
Santo Andre di Barreiro), Italia (Istituto tecnico 
« Enrico Fermi », Isernia), Bulgaria (Liceul bilingv 
« Romain Rolland » din Stara Zagora) şi România. 
Liceul nostru este prezent în acest program cu o 
echipă de profesori coordonată de prof. Daniel 
Hulubei, iar ca partener este Asociaţia pentru 
Tineret « Emil Racoviţă 2000». 

 
 Proiectul este un demers către o colaborare optimă şi o implicare cât mai activă a 

comunităţilor locale care sunt, la rândul lor, comunităţi educative, în toate activităţile şcolii. 
Produsul final al acestui proiect este o broşură « de bună practică » în vederea integrării acestor 
comunităţi în viaţa şcolii şi un website care să prezinte activităţile desfăşurate în timpul proiectului 
şi detalii despre partenerii implicaţi. În timpul celor 3 ani de derulare se vor face mai multe 
mobilităţi.  

Până în luna februarie s-au 
derulat 2 astfel de deplasări : prima a 
avut loc în Martinica pentru o primă 
reuniune în care s-a pus la punct 
programul întregului proiect. La cea 
de-a doua reuniune, care a avut loc 
în Italia, la Isernia, delegaţii şcolilor 
participante au analizat şi 
concluzionat rezultatele unor teste 
aplicate elevilor şi părinţilor cu tema 
cooperării comunităţilor educative în 
viaţa şcolii. De asemenea, 
participanţii au stabilit mobilităţile 
pentru perioada următoare. Astfel, 
Liceul nostru va găzdui în perioada 
28 mai-3 iunie 2007 reuniunea de 
proiect care constituie o altă etapă din acest program finanţat de Uniunea Europeană, prin Agenţia 
Socrates, Bucureşti.   

 
 

Profesor CROITORU MIHAELA - membru în echipa de proiect 
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OGLINDA SI CAPCANELE EIOGLINDA SI CAPCANELE EIOGLINDA SI CAPCANELE EIOGLINDA SI CAPCANELE EI    

    
În continuare vă prezentăm studiul sociologic realizat de elevii clasei a XI-a H care s-a 

fundamentat pe chestionarea a 200 de subiecţi, 100 dintre ei elevi din clasele 9-12 şi tot atâţia 
părinţi. Acest tip de chestionar a fost aplicat şi în celelalte şcoli partenere.  

Cercetarea a urmărit să surprindă relaţia dintre Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui şi 
comunitatea locală. Întrebările au fost formulate de către elevii clasei a XI-a H, care s-au dovedit a 
fi cât se poate de originali. 

Tinerii sunt entuziaşti, iubitori de omul cu înţelepciune, dar câteodată sunt necumpăniţi şi 
prea orgolioşi. Au spus-o ei şi nu dascălii, deşi cei din urmă confirmă. 

Străduinţa elevilor dar şi a celor care au avut răbdarea să completeze chestionarele a 
confirmat unicitatea şi individualitatea subliniată la superlativ de titanul filosofiei greceşti, Platon : 
fiecare este o “Idée”, o “Definiţie”. 

 
“Educaţia nu se impune numai din afară, ci şi din înăuntru. Odată conştienţi de 

efectele instrucţiei şi educaţiei, elevii îşi stabilesc singuri valorile şi adesea şi le impun ca 
fiind obligatorii.” 

 
Coordonator: 

profesor Ghelbere Claudia - membru în echipa de proiect 
 
          

PÃRINTIPÃRINTIPÃRINTIPÃRINTI    ::::    

    
Au fost chestionaţi 100 de părinţi : 
Femei : 53             Bărbaţi: 47 
Cu vârstele cuprinse între:  
37 - 45 de ani : 58 de subiecţi  
46 – 59 de ani : 42 de subiecţi . 
 
1) Are şcoala, în opinia dumneavoastră, 
un loc important în formarea elevilor? 
a)   DA         b) NU 
La întrebare, din cei 100 de subiecţi toţi 
răspund cu “Da”. Ne bucură faptul că părinţii 
răspund afirmativ într-un procent de 100% şi 
cred că educaţia copiilor lor din instituţia 
noastră o completează pe cea a familiei. 
 
2) Credeţi că situaţia şcolară este 
influenţată de plecarea părinţilor în 
străinătate ?  
a) mult    b) foarte mult    c) puţin       d) deloc 
 La un sondaj prealabil s-a constatat că un 
număr de 56 de elevi de la clasele 9-12 au 
părinţi plecaţi în străinătate. Probabil că 

acesta este motivul pentru care 48 % răspund 
că situaţia şcolară este influenţată “mult” de 
lipsa părinţilor. 30% răspund cu “foarte 
mult”. Doar 18% sunt de acord că absenţa 
părinţilor sau a unuia dintre ei afectează 
instrucţia şi educaţia. Doar 4 părinţi cred că 
nu există  nici o legătură între cele două 
aspecte. 
 
3) Sunt datori părinţii să se implice mai 
mult în viaţa şcolii ? 
a) DA           b) NU 
Întrucât şcoala ca instituţie educaţională 
reclamă deseori slaba colaborare cu    familia, 
am invocat în chestionar datoria pe care o au 
subiecţii  noştri faţă de şcoală. Constatăm că 
prin acel “Da” în 91 de răspunsuri se 
contrazice ipoteza noastră. Nu ştim ce să 
credem când 8 dintre ei răspund cu 
imperativul “Nu”. Cei 8 se numără probabil 
printre cei care ne “vizitează” şcoala şi 
întreabă pe ici pe colo în ce clase sunt copii 
lor. Un subiect nu răspunde. 
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4) Care credeţi că sunt motivele pentru 
care părinţii “vizitează” din ce în ce mai 
rar instituţia de invăţământ ?  
a) lipsa de interes     b) dezinteresul        c) au 
încredere în copiii lor                 d) alte motive 
Am anticipat puţin răspunsurile: 59 de părinţi 
aduc în discuţie lipsa timpului necesar de a se 
interesa de situaţia copiilor lor şi aproape tot 
atâţia (54%) afirmă că au încredere în copii. 
Au fost subiecţi care au ales mai multe 
răspunsuri decât unul. 12 subiecţi răspund cu 
varianta b) (dezinteresul). Dacă încrederea 
este o calitate pe care o apreciem, ca dascăli, 
lipsa de timp nu ne-a afectat, întrucât ne 
confruntăm cu acest aspect permanent. 
 
5) Credeţi că profesorii sunt prea severi 
cu elevii ? 
a) DA           b) NU 
Foarte puţini părinţi, şi doar atunci când este 
vorba de corigenţă sau repetenţie, găsesc în 
persoana profesorului: răceală, duritate şi 
nedreptate. Este motivul pentru care 84% 
răspund cu “Nu” şi doar 16 cred în 
severitatea dascălilor.   
                  
6) Alegeţi varianta corespunzătoare 
gândirii  dumneavoastră:  
a) plecarea în străinătate pentru un nivel de 
trai mai bun; 
b) căutarea unui loc de muncă la nivel local, 
chiar dacă e mai prost plătit, dar să rămâneţi 
cu copiii şi să-i supreavegheaţi. 
Am găsit o concordanţă între numărul 
elevilor care au părinţi plecaţi în străinătate 
pentru un nivel de trai mai bun (56 %) şi cei 
83 de subiecţi care ar căuta un loc de muncă 
la nivel local chiar dacă venitul net lunar este 
mic. Ei aleg să nu-şi dezorganizeze familia. 
17 subiecţi răspund cu a). 
 
7) Vedeţi în profesori “înlocuitorii 
părinţilor”, o nouă educaţie ? 
a) DA        b) NU 
Reforma din învăţământ care vizează mai 
mult aspectul calităţii aduce cu ea noile 
educaţii. 73 % cred că profesorii pot “înlocui” 
părinţii, iar 27 % probabil că dacă au răspuns 
cu “Nu” s-au gândit doar la aspectul afectiv şi 

nu la actul educaţional în întregime. Oricum 
pentru şcoală răspunsul este mulţumitor. 
 
8) De câte ori v-aţi deplasat la şcoală 
pentru a vă interesa de copilul 
dumneavoastră ? 
a) de câte ori am fost convocat;         b) lunar; 
c) semestrial (doar la şedinţa cu părinţii); 
d) niciodată. 
Am revenit la liantul şcoală – familie şi nu am 
avut nici aici dificultăţi în interpretare. Doar 
7% dintre părinţi vin la şcoală lunar. Liceul 
organizează o singură şedinţă cu părinţii pe 
semestru. Este normal ca 50 de subiecţi să 
răspundă că se deplasează la şcoală de câte 
ori sunt convocaţi, iar 43 că iau legătura cu 
dirigintele doar la şedinţa cu părinţii. 
Adunând vom constata că 93 % răspund  
“prezent” doar la solicitările şcolii. Este un 
război pierdut de învăţământul liceal. 
 
9) Sunteţi de acord cu obligativitatea 
învăţământului? (10 clase) 
a) DA              b) NU 
Suntem de acord, credem în unanimitate că 
învăţământul obligatoriu de 10 clase este şi 
va rămâne benefic. Întotdeauna ne-am gândit 
la vârsta şcolarităţii. Răspund cu “Nu” doar 6 
părinţi, şi afirmativ 94. 
 
10) Credeţi că securitatea din şcoală şi din 
afara ei este la standarde europene? 
a) DA         b) NU       c) NU ŞTIU  
De mulţi ani societatea românească tinde, în 
orice domeniu, să atingă standarde europene. 
În ceea ce priveşte învăţământul, mai sunt 
multe, prea multe de realizat. O afirmă cele 
68 de răspunsuri negative. Doar 4 subiecţi 
cred că elevii beneficiază de securitate. 
Suntem dezamăgiţi, într-o mică măsură, 
pentru cele 28 răspunsuri cu “Nu ştiu”.  
 
11) Condiţiile materiale vă permit să 
întreţineţi elevul la o facultate de stat sau 
particulară ? 
a) DA      b) NU  
După 1990 s-au creat foarte multe posibilităţi 
elevilor de a urma studii superioare. S-au 
înmulţit (chiar întrecând măsura) facultăţile 
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particulare. Mass-media a găsit, scormonind, 
universităţi doar cu numele, supranumindu-le: 
“maşini de stors bani”. Ba mai mult şi 
nepermis conducerea acestor “universităţi” 
urmând principiul autonomiei, au crescut 
numărul locurilor cu plată şi uitând că 
studenţii admişi au nevoie de locaţii. În acest 
context părinţii fac eforturi care să le permită 
întreţinerea costisitoare a copiilor lor într-o 
instituţie superioară de învăţământ. Răspund 
afirmativ 64 de subiecţi şi negativ 36. 
 
12) Doriţi ca în şcoala noastră să fie 
introdusă uniforma şcolară ? 
a) DA        b) NU 
De ani buni, şi nu numai în şcoala noastră, 
disputele privind uniforma şcolară au aprins 
spiritele. Este adevărat că în dreptul susţinerii 
acestui lucru s-au încadrat părinţii şi 
profesorii şi mai puţin elevii. Răspunsurile 
argumentează afirmaţia: 60% sunt de acord. 
Este  mulţumitor, dar greu de realizat. 
 
13) Credeţi că alte instituţii la nivel local se 
implică în educaţia adulţilor şi a elevilor ? 
a) mult;    b) foarte mult;   c) puţin;    d) deloc. 
În multe cercetări sociologice, Biserica apare 
pe locul I la instituţii care se implică în 
educaţie. La întrebarea noastră răspunsurile 
sunt şocante: 77% dintre părinţi răspund că 
alte instituţii care ar trebui să se alăture şcolii 
se implică puţin. Doar 7 % răspund “mult” şi 
16 % cu “deloc”. Le dăm dreptate. 
  
14) Ce măsuri credeţi că s-ar  impune 
pentru elevii care au foarte multe absenţe ?  
Ne bucură faptul că un număr de 44 % dintre 
părinţi sunt mai duri decât dascălii şi 
“votează” pentru exmatriculare, 29% sunt de 
acord cu nota scăzută la purtare, 13% cred că 
o măsură cu efecte pozitive ar fi discuţia cu 
părinţii, 6% acceptă sistarea alocaţiei de stat; 
un număr egal (3%) doresc plata absenţelor şi 
consultarea psihologului şcolii, 5% dintre 
subiecţi găsesc ca mijloc de sancţiune 
amenda.   
 
15) Cine credeţi că este de vină pentru 
viciile pe care le au unii elevi de liceu ? 

a) familia         b) şcoala       c) alte instituţii. 
Cadrele didactice dar şi părinţii deopotrivă 
declară, cu orice prilej ca adolescenţii, în 
majoritatea lor au un comportament care nu 
corespunde statutului de elev. Am fost 
îndreptăţiţi să întrebăm a cui este vina. Iată că 
anticiparea noastră s-a dovedit reală. 66% 
dintre părinţi răspund : familia, 23% găsesc o 
vină şcolii. Doar 11 subiecţi caută cauzele în 
altă parte şi le-au şi numit (barurile, anturajul, 
elevii înşişi). 
          
16) Aţi propune Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării şcoli separate ? 
a) DA            b) NU 
La această întrebare am cumulate 80 de 
răspunsuri cu “Nu”. Doar 20% au optat 
pentru un sistem mai vechi de învăţământ.  
 
17) Scrieţi trei cauze pentru care unii elevi 
au un comportament deosebit acasă faţă de 
cel din şcoală. 
În discuţiile pe care le au dascălii şi mai ales 
profesorii-diriginţi cu părinţii elevilor, cei din 
urmă afirmă întotdeauna că în familie copii 
au un comportament corespunzător şi doar la 
şcoală aceştia încearcă (şi reuşesc) să fie 
altfel. Părinţii inserează câteva cauze: 
•    Anturajul : 36%  
•    Acelaşi procent şi pentru educaţia din 
familie 
•     Un număr egal de subiecţi răspund: 
respectul faţă de părinţi (19 %) şi teama de 
părinţi şi profesori (19 %)   
• O cauză care ni s-a părut foarte reală şi 
obiectivă, dar din păcate o găsim doar la 3 
subiecţi este supravegherea diferenţiată. 
• Alte cauze: bravarea 7%, situaţia 
financiară 6 %, libertatea de manifestare în 
şcoală 5%. Diferenţa de procentaj rezultă din 
faptul că unii dintre subiecţi au dat mai multe 
variante de răspuns. 
 
18) Credeţi că v-aţi ocupat îndeajuns de 
educaţia copilului dumneavoastră ? 
a) DA         b) NU  
Fenomenul educaţional este cât se poate de 
complex, iar un copil este întotdeauna şi 
pentru oricine o surpriză. 74% dintre părinţi 
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răspund că s-au ocupat îndeajuns de educaţia 
copiilor şi doar 26 nu sunt mulţumiţi de ceea 
ce au realizat până acum. Există totuşi o 
neconcordanţă între răspunsurile de la 
întrebarea 15 şi cele de la aceasta. Motivul îl 
ştim: subiecţilor li s-a cerut ieşirea din 
anonimat. Dacă a fost o greşeală ne-o 
asumăm. 
 
 19) Ce părere aveţi despre invăţământul 
vasluian ? 
a) foarte bună     b) bună       c) satisfăcătoare. 
Faptul că suntem în Estul ţării şi că nivelul de 
dezvoltare al judeţului şi implicit al oraşului 
Vaslui este cu mult mai slab decât al altora 
ne-a îndreptăţit să aflăm poziţia părinţilor, 
care sunt, la urma urmei, educatori, cu privire 
la învăţământul  vasluian. Cei mai mulţi, 
adică 67 răspund că au o părere bună. 25 % 
(ni se pare mult) răspund: satisfăcătoare, doar 
8% dau o notă de foarte bună calitate. La ce 
s-au gândit cei 25 nu prea cunoaştem, dar 
intuim că au răspuns prin prisma rezultatelor 
copiilor lor.  
 
20) Care a fost contribuţia dumneavoastră 
la creşterea prestigiului liceului la nivel 
local ? 
 Probabil că întrebarea aceasta a fost 
incomodă atât timp cât un număr de 25 de 
părinţi nu răspund iar un număr şi mai mare 
au fost negativişti (36). 19% dintre ei au 
contribuit la popularizarea instituţiei noastre, 
iar 57% au amintit de contribuţia financiară la 
Comitetul Cetăţenesc de Părinţi. 
 
21) Aţi ajuns vreodată la Primărie, 
Consiliul Judeţean, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean pentru o problemă vizând 
educaţia ? 
a) DA           b) NU              c ) UNDE ?... 
Dezinteresul unor părinţi faţă de educaţie se 
referă şi la faptul că 87% dintre ei răspund că 
nu s-au adresat nici unei instituţii locale cu 
vreo problemă vizând educaţia. Spunem acest 
lucru în cunoştinţă de cauză: nemulţumiri 
sunt foarte multe. Nu ştim motivele pentru 
care şi elevii şi părinţii nu au mai mult curaj; 

13% au apelat la primărie şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean. 
 
22) Problema respectivă a fost rezolvată : 
a) favorabil          b) nefavorabil. 
Doar 6% au avut problema rezolvată în mod 
favorabil, restul de 94% nu. 
 
23) Cum ar putea comunitatea locală să 
îmbunătăţească mediul de studiu al 
elevilor? 
Nu răspund 23 de subiecţi. Scriu « nu ştiu » 
77 %.  
       
24) Credeţi că ar fi benefică editarea unui 
Regulament Şcolar de către părinţi ? 
a) DA         b) NU 
Au răspuns favorabil 56 dintre părinţi, restul 
de 44% probabil că nu sunt voitori de a 
schimba ceva. 
 
25) Aţi fi de acord ca 2% din impozitul 
plătit de dumneavoastră la stat să fie 
returnat, cu acordul dumneavoastră, 
conform legii, în contul şcolii noastre ? 
a) DA         b) NU 
82% dintre părinţi sunt de acord, find 
conştienţi că acest lucru este un câştig pentru 
copiii lor. 18 subiecţi nu sunt de acord.  
 

Mãria-Sa, elevul 
 
Au fost chestionaţi 100 de elevi:  
Fete:  69%               Băieţi:31%  
 
Clasele:  a-IX-a:  14   
               a-X-a:    22   
               a-XI-a:   32  
               a-XII-a: 32    
 
Vârsta: 15 ani =   7 
              16 ani = 17  
              17 ani = 25  
              18 ani = 33   
            19 ani = 17 
              20 ani =   1    
 
Am dorit ca peste 50% să fie subiecţi din 
clasele XI-XII  (64%) iar ca vârsta mai mulţi 
chestionaţi între 17-18 ani (58%).    
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1) Consideri că, în lipsa părinţilor care 
sunt plecaţi în străinătate comportamentul 
unui elev are de suferit? 
a) Da                   b) Nu  
Elevii nu sunt ca parinţii... Au fost mai 
sinceri. A primat emoţia cerebrală. Ei cred că 
în lipsa „educatorilor” de acasă 
comportamentul lor poate fi schimbat cu 
foarte multă (mare) uşurinţă. 91 de raspunsuri 
cu „da” spun ceva. Doar 9 elevi sunt de acord 
că devianţa nu îşi are cauza într-o familie 
dezorganizată. 
 
2) Crezi că elevii cu un comportament 

deviant sunt influenţaţi de anturaj? 
a) mult;    b) foarte mult;   c) puţin;     d)deloc. 
Anturajul, bată-l vina, este subiectul la 
ordinea zilei dezbătut în familie, la şcoală, în 
toate instituţiile educaţionale. Orice părinte 
care-şi apără copilul, orice profesor-diriginte 
care vrea să salveze sau nu aparenţele când e 
vorba de un elev problemă conduc discuţia 
spre anturaj. Iată că 55% din elevi sunt de 
acord că atitudinile sunt influenţate puternic 
de grupul din care fac parte; 31% răspund cu 
“foarte mult”, 12 – “puţin”, iar 2 deloc. Pentru 
a anticipa şi rezultatul întrebării nr. 3, 
subscriem că în viaţa de elev, subiectul este 
frecvent ţinta unor mesaje persuasive din 
partea celorlalţi şi la rândul lui încearcă să-i 
influenţeze pe cei aflaţi în interacţiune cu el. 
Totodată, acesta speră că modificările îl vor 
conduce la comportamente favorabile. 
Favorabil înseamnă profitabil, chiar dacă în 
joc sunt neadevărul sau nedreptatea. 
 
3) Elevul trebuie să se implice mai mult în 
viaţa şcolii şi a comunităţii? 
a) da;        b) nu 
În viaţa şcolii, elevii nu se implică foarte 
mult. Întrebarea se justifică. Răspunsurile ... 
94% urmează imperativul categoric kantian – 
TREBUIE! şi “nu ar trebui” cred doar 6 elevi. 
 
4) Îţi alegi modelele: 
a) din rândul personalităţilor vasluiene;  b) din 
rândul profesorilor;     c) din rândul părinţilor. 
Nu suntem adepţii modelului ideal poate şi 
din motivul că acesta nu există. Însă am 
întâlnit răspunsuri cu mult favorabile şcolii. 
Profesorul poate reprezenta un model pentru 
37% la care am mai adăuga 5 procente (a+b = 

10 subiecţi) şi încă vreo 12 (b+c = 25). 
Aceasta ar însemna, cu o oarecare marjă de 
eroare că un număr mare de elevi vor a urma 
unul sau mai mulţi dintre dascălii lor ca 
modele de viaţă (54%). Doar 4 elevi nu-şi 
găsesc modele în personalităţile vasluiene, 
nici în rândul dascălilor, dar ce e curios, nici 
în familiile lor. 
 
5) Cum consideri că sunt condiţiile de 
învăţare din şcoala ta? 
a) foarte bune;     b) bune;     c) satisfăcătoare. 
Liceul teoretic se poate număra printre şcolile 
cu prestigiu, o şcoală modernă. E drept, nu 
europeană. Dar 62 dintre adolescenţi se simt 
bine aici şi apreciază condiţiile de învăţare; 
26% consideră că aceste condiţii sunt foarte 
bune, iar 12% le apreciază ca fiind 
nesatisfăcătoare. Probabil că cei 12 au văzut 
vreo şcoală europeană... 
 
6) Eşti mai deschis în comunicare: 
a) în familie;    b) la şcoală;       c) în grupul 
de prieteni 
S-au invocat şi continuă să fie în centrul 
atenţiei comunicarea şi impactul său. Se ştie 
că reacţiile la mesaje depind de 
caracteristicile celui ce transmite, independent 
de valoarea mesajului. Sursa poate fi o 
persoană, o instituţie, o grupare socială. Iată 
că a primat şi aici grupul de prieteni (63 
elevi). Doar 25 dintre ei sunt deschişi în ceea 
ce priveşte criteriul de alegere (familia). Nu 
am putea conchide decât într-un fel din miile 
de moduri: dacă se vorbeşte mult fără să se 
spună mare lucru, atunci încercarea de 
influenţare poate să se soldeze cu un eşec. 
 
7) Eşti un elev: 
a) pesimist;               b) optimist. 
Întotdeauna elevul nostru este încurajat. E 
drept că momentele când trebuie să recurgem 
la acest lucru sunt foarte rare, dar se pot găsi 
şi alte prilejuri. 81 dintre subiecţii noştri se 
declară a fi optimişti şi doar 19 pesimişti. 
 
8) Pe cine condamni dacă un elev este 
agresat fizic şi/sau verbal în şcoală sau în 
curtea şcolii? 
a) directorul şcolii;       b) paznicul şcolii; 
c) profesorul de serviciu;     d) jandarmeria. 
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Se cunosc cazuri de violenţă fizică şi verbală 
în şcolile din România. Liceul nostru îşi are 
“părticica” lui. Elevii găsesc cea mai mare 
parte de vină sistemului securităţii de stat 
(Jandarmeria) – 58%. Pe locul doi al 
culpabilităţii se află paznicul liceului. Un 
număr de 14 elevi ar acuza profesorul de 
serviciu. Doar 2 subiecţi răspund cu toate cele 
4 variante propuse de noi. 
 
9) Au fost probleme grave în familia ta în 
ceea ce priveşte comportamentul 
părinţilor? 
a) deseori;  b) rareori;  c) niciodată . 
Cunoaştem şi nu cunoaştem totul despre 
relaţiile elevilor noştri cu părinţii. Ne 
mulţumeşte faptul că 68% nu cunosc 
dramatismul în familiile lor. Regretăm că 
26% se găsesc rareori în faţa unor probleme 
grele şi poate că pe cei 6 care au răspuns cu 
“deseori” îi vom consilia mai bine în vederea 
convingerii de către ei a celor care sunt datori 
“să se certe când copiii dorm”, dacă n-au 
învăţat acest lucru până acum. 
 
10) Eşti de acord cu ocuparea unui loc la 
liceu în baza calculatorului? 
a) da;   b) nu. 
Un număr de 18 elevi nu doresc sistemul 
actual de a ocupa un loc la liceu. Cei 18 
propun examenul (17%) şi testul de aptitudini 
(1 subiect) scris şi oral. 
 
11) Ce ai reproşa comunităţii locale în 
privinţa sprijinului ei în educaţia ta? 
Multe... 
- nu alocă fonduri suficiente pentru burse, 
răspund 30 de subiecţi; 
- 7% atrag atenţia nesiguranţei pe străzi în 
timpul nopţii; 
- sunt prea multe schimbări în sistemul de 
învăţământ (2); 
- absolvenţii de liceu şi cu studii superioare 
nu au locuri de muncă în judeţ (17); 
- lipsa preocupării pentru elevii navetişti (21); 
- nu există preocupări pentru manuale gratuite 
la clasele XI-XII (9); 
- nu doresc nici un fel de taxă şcolară (1) 
- lipsa programelor sociale şi a acţiunilor de 
voluntariat (13) 
 
12) Ce sancţiune accepţi? 

a) sancţiunile instituţionalizate;   
b) sancţiunile spontane. 
Orice instituţie de învăţământ este datoare să 
respecte Regulamentele Şcolare. În paginile 
acestora sunt înscrise şi sancţiunile ce le pot 
primi subiecţii noştri. 60% dintre ei sunt de 
acord cu sancţiunile spontane. Am putea trage 
două concluzii:  
1.   sancţiunile spontane sunt mai blânde; 
2. nu se respectă întocmai Regulamentele 
şcolare. 
Doar un adolescent le preferă pe amândouă în 
timp ce 39 ar suporta cu stoicism ce „este 
scris” după dictonul „Legea e dură dar e 
lege”. 
 
13) Te încurajează prietenii din afara şcolii 
la performanţe? 
a) da;             b) nu. 
Din păcate, ne lăudăm cu puţini elevi cu 
performanţe. Sunt mulţi care se bucură că au 
promovat şi consideră acest lucru ca 
nemaipomenit şi nemaiauzit. 85% dintre ei 
văd că anturajul stimulează şi numai 15 văd 
reversul medaliei. Dacă aşa este (deşi ne 
îndoim), e mai mult decât bine. 
 
14) Violenţa din şcoală se datorează 
violenţei extraşcolare? 
a) da;                     b)nu. 
Am insistat asupra violenţei întrucât aceiaşi 
subiecţi invocau nesiguranţa în oraş pe timp 
de noapte, unde şi când, cu regret trebuie să 
recunoaştem, jandarmii au treabă cu 
adolescenţii şi mai puţin cu maturii. Diferenţa 
de la 58 de răspunsuri cu „da” până la 42 de 
răspunsuri cu „nu” este doar de 16 procente. 
 
15) Sprijinul unui anumit profesor poate 
constitui cheia rezolvării unor probleme 
dificile din familia ta? 
a) da;                           b) nu. 
Dacă la întrebarea nr. 4 am văzut că elevii 
certifică sprijinul oferit de cadrele didactice, 
la aseastă întrebare avem 83 de „da”, foarte 
convingător. Aplauze şcolii. Să fie cei 17 
subiecţi din rândul corigenţilor şi sau 
repetenţilor? Poate că da, poate că nu. 
Oricum, măsura pe care ne-o dau cei 83 este 
întru mulţumire şi nu ne rămâne decât a-i 
atrage de partea noastră şi a ne urma chiar şi 
în carieră. 
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16) Eşti de acord cu sistemul de notare actual? 
a) da;                  c)nu. 
Rareori elevii sunt nemulţumiţi de sistemul de notare. Rareori sunt „curajoşi” care să conteste o 
notă. Deseori sau rareori (depinde de disciplină şi profesor), elevii cer o mică indulgenţă pe care o 
obţin sau nu. Sunt de acord cu sistemul de notare actual o majoritate copleşitoare (88%). 12 dintre 
ei propun : 
- apreciere mai justă (3);  
- să nu se ţină cont de absenţele de la ore (1); 
- să fie notaţi conform culturii generale (2); 
- să existe perioade separate de evaluare (1); 
- notele să fie înlocuite cu calificative (1); 
- să se înceapă notarea de la 4 puncte (2); 
- evaluarea să se realizeze la sfârşit de semestru (1). 
Un răspuns al unui elev ne invită la cugetare: „Evaluarea ideală nu este cea zilnică”. 
 
 
 

ÎN LOC DE CONCLUZII ...ÎN LOC DE CONCLUZII ...ÎN LOC DE CONCLUZII ...ÎN LOC DE CONCLUZII ...    
 
 
 Când simpatizăm sau antipatizăm puternic cu cineva, creăm  de obicei un tip 
ideal pe care-l purtăm în suflet şi pe care Celălalt trebuie să-l îmbrace şi să şi-l 
apropie în totul. Toate gesturile sale le asimilăm acestui tip ideal. Dacă din când în 
când suntem contrazişi, întrebuinţăm o îmtreagă sofistică pentru a ne demonstra nouă 
înşine identitatea între Celălalt şi tipul nostru mental. Cu cât diferenţa e mai mare, cu 
atât imaginaţia noastră trebuie să lucreze mai mult, fiindcă trebuie să creăm din nou. 
Subiecţii noştri au avut curaj. Curajul e începutul biruinţei.   
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La început a fost un bănuţ, apoi o ghindă, un nasture, un lemn 

uşor meşteşugit ori o monedă găurită de care se legau două fire 
împletite – unul alb şi unul negru. În timp, roşul a luat locul negrului. 
Iar de la monedă s-a ajuns la forme diferite, caudate ori haioase.  

Iniţial, şnurul avea două culori, culorile primare, alb şi negru, 
pentru că negrul încă nu era asociat suferinţei şi morţii. Mai târziu a 
fost înlocuit de roşu, semn al tinereţii, al frumuseţii şi al vitalităţii. 
Roşu semnifică primăvara, asociată unui început.  

Mărţişorul marchează drama anotimpurilor - a unuia care 
se duce şi a altuia care stă să vină. Firele mărţişorului semnifică 
două stări opuse: întuneric-lumină, iarnă-primăvară, bucurie-
tristeţe. Este un prag de trecere. 

Există câteva superstiţii legate de mărţişor. De pildă, 
exista credinţa că mărţişorul păzeşte de razele orbitoare ale 
soarelui, firele trebuie neapărat împletite pentru că nodurile şi 
împletiturile ţin ghinionul în loc, iar cine îl purta  nu se 
îmbolnăvea peste vară. Acum mărţişoarele se pun la revere, însă 
în marile oraşe rar mai pot fi văzuţi oameni care să îl poarte.  

În schimb, îl dăruiesc şi îl primesc cu drag. 
Mărţişoarele se dăruiau, se 

primeau şi se purtau  până când apăreau 
primele flori la copaci. Atunci se prindea 
mărţişorul pe o rămurică înflorită ori pe 
un trandafir. 

Acum mărţişorul a devenit un ritual al darului cu conotaţii de 
dragoste - de aici şi formele de trifoi, de inimi, de flori. Cert este că la 
început de primăvară  simţim nevoia să-l purtăm, fie trei zile ori trei luni. 
Dăruim mărţişoare pentru a arăta că ne pasă de cei din jur, pentru a arăta că 
ţinem la cineva, că iubim. 

Indiferent că suntem bărbaţi sau femei, tineri sau bătrâni, 1 
Martie trebuie să ne surprindă în 
straie de sărbătoare. 

În acest sens, pentru a 
sărbători venirea primăverii, am 
organizat în biblioteca liceului o 
expoziţie de mărţişoare cu tema 
“SIMBOLURILE PRIMĂVERII”, 
în perioada 28 februarie - 1 martie. 
Toate lucrările expuse (şi nu au 
fost puţine!) au fost realizate de 
elevii claselor a IX-a şi a X-a, care 

au reuşit să surprindă prin originalitate şi inventivitate. Mărţişoarele 
au fost confecţionate din materiale neconvenţionale. 

 
Profesor PALADE ROXANA 
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Gimnastica aerobicã 
 

profesor DANIELA CIURARU 
 

Termenul AEROBICS provine de la grecescul “aerovichi” - exerciţii cu oxigen, drept pentru 
care se poate afirma că numele acestui sport este datorat grecilor. Totuşi, privind mai în profunzime, 
descoperim că cel care pune bazele aerobicului este americanul dr. Kennet Cooper care, prin 
sistemul de lucru, urmărea dezvoltarea calităţilor motrice în paralel cu antrenarea funcţiilor vitale. 

Acest lucru era posibil prin executarea unor exerciţii care să asigure o cât mai bună 
oxigenare ajutată şi de o respiraţie ritmică, astfel încât acestea să nu ducă la oboseală. 

Toate principiile elaborate şi dezvoltate de Cooper au fost ulterior preluate şi utilizate de 
numeroşi adepţi ai stilului. Printre aceştia se numără şi actriţa Jane Fonda, care a creat, practic, 
“dansul aerobic”. 

Din 1970, de când dansul aerobic a devenit popular în S.U.A. şi până în zilele noastre s-au 
petrecut schimbări importante. Conţinutul acestei activităţi s-a diversificat şi s-a extins, în prezent 
existând mai multe forme de aerobic (fitness, aerobic sportiv), practicate cu succes şi mai ales 
plăcere în întreaga lume. În Europa, aerobicul a pătruns în anii ‘80 ai secolului al XX-lea. 

Contopirea paşilor de dans stilizaţi în forma aerobic cu muzica distrage atenţia într-o 
oarecare măsură asupra efortului efectuat, care, în special în faza iniţială oboseşte organismul. Prin 
practicarea aerobicului, se reuşeşte crearea unei stări de atractivitate care contaminează tot 
colectivul, ce uită pentru o perioadă de disconfortul muscular şi care, de ce nu, optimizează sportul 
de performanţă. 

După acest succint istoric al apariţiei gimnasticii aerobice este necesar să facem delimitări 
definitorii privind: fitness-ul, miss fitness step workout, the power workout, sportul aerobic şi 
dansul aerobic. 

Fitness-ul este gimnastica de întreţinere prezentată anterior. 
Prezentăm în continuare variante ale fitness-ului cu şi fără formă competiţională.   
Miss fitness are ca scop prelucrarea aparatului locomotor cu scop de formare a unei linii 

plastice corporale armonioase, cu o musculatură reliefată în formă sportivă, dar şi în spiritul esteticii 
feminine. “Miss fitness” se prezintă şi sub formă competiţională. 

După 1991 apare şi sistemul “aerobics step” - “step - workout” care îşi are rădăcinile tot în 
gimnastica aerobică de întreţinere. 
Conţinutul acestui sistem este format 
din paşi, exerciţii, săltări pe trepte 
(stepere) şi pe sol, iar elongaţiile se 
execută la final. Toţi paşii şi toate 
mişcările sunt acompaniate muzical. Al 
doilea sistem este “The power 
wourkout” care conţine mişcări de forţă 
- izometrice (statice) - tot pe trepte, în 
combinaţie cu cele izotonice. În finalul 
acestor exerciţii, în mod special, se 
folosesc halterele (1-3 kg). 

Sportul aerobic este disciplina 
sportivă de performanţă recunoscută de 
Federaţia Internaţională de Gimnastică 
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şi care şi-a stabilit competiţia cea mai importantă - Campionatul Mondial - pentru prima dată în 
1995, la Paris. Conţinutul sportului aerobic îşi are rădăcinile în fitness, preluând paşi specifici, 
săltările, după modelul aerobic “patterus”, care au denumirea de: Marc (mers), Jogging (alergare), 
Lunge (fandări înainte cu săltări), Kick (balansări de picioare din săltare) şi Jumping Jack (sărituri 
în depărtat şi apropiat). 

Itinerariul concursului de dans aerobic este o variantă a sportului aerobic, creată de 
profesorii de educaţie fizică şi sport, ca un sprijin în practicarea gimnasticii aerobice la lecţiile de 
educaţie fizică şi sport. 

Concursul de dans aerobic, în judeţul Vaslui, se află la cea de-a II-a ediţie, prima 
desfăşurându-se în anul 2000. Punctele de plecare ale competiţiei le-au constituit programa, 
obiectivele şi tematica propuse de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru veriga a III-a din cadrul 
lecţiei de educaţie fizică şi sport la clasele de gimnaziu şi liceu, având ca scop desfăşurarea unor ore 
atractive. 

Competiţia care a deschis drumul (în anul 2000) şi cea care îl continuă (din acest an), 
precum şi cele ce vor urma, vin în întâmpinarea nevoilor reale ale profesorilor de educaţie fizică şi 
sport şi anume învăţarea şi formarea de competenţe la elevi în domeniul dansului. S-a pornit de la 
premiza că succesul unei lecţii este asigurat de implicarea activă şi responsabilă a profesorilor, dar 
şi a elevilor, cu scopul de a realiza o alianţă autentică, bazată pe respect şi încredere reciprocă. 
Competiţia conţine proba de ansamblu cu şase sportive. Regulamentul este de a îmbina paşi 
aerobici şi de dans specifici împreună cu cele şase familii de mişcări: forţa dinamică – Dynamic 
Strength; forţa statică – Static Strength; săritura - paşi (forţă) – Jumps - Leaps (Power), echilibru – 
Balance; balansări de piciore – Kichs; flexibilitate – Flexibility. Durata programului nu trebuie să 
depăşească trei minute. Obiectivele competiţiei la nivel gimnazial şi liceal sunt următoarele: 

 promovarea sănătăţii şi a stării de bine (optimul din punct de vedere fizic şi emoţional) 
 dezvoltare eficientă a respiraţiei, a poziţiei corporale, a neuromusculaturii, asigurate de forţă, 

supleţe şi rezistenţă musculară 
 prezenţa obligatorie a ambientului muzical care reglează timpul şi ritmul de lucru, dezvoltă 

orientarea spaţio-temporală şi conferă atractivitate, accesibilitate, bună dispoziţie şi o stare psihică 
favorabilă activităţii. 

Prin activitatea propusă prin această competiţie se urmăreşte creşterea autonomiei elevilor, a 
sentimentului de control personal 
asupra sarcinilor, deschiderea spre 
experienţe noi, sentimentul de 
valorizare a potenţialului propriu. 
Percepţia schimbărilor de stări 
pozitive, eficienţa, flexibilitatea, 
creativitatea, nevoia de provocări 
şi respingerea rutinei sunt doar 
câteva principii care se urmăresc în 
cadrul acestei competiţii. Feed-
back-ul realizat la sfârşitul primei 
ediţii a evidenţiat originalitatea 
abordării, dorinţa de utilizare a 
muzicii şi a tehnicii paşilor 
aerobici la ore, caracterul practic al 
activităţii prezentate şi desfăşurate, 
precum şi necesitatea dar şi 
oportunitatea acestei competiţii. 

Competiţia are un grad mare de adresabilitate, venind în sprijinul învăţătorului, profesorului 
de gimnaziu şi liceu şi propune o reală deschidere spre desfăşurarea şi altor activităţi cu elevii, care 
ţin de dezvoltare armonioasă, afectivă şi de particularităţile de vârstă ale acestora. 
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„Idealurile sunt ca stelele: s-ar putea să nu le atingem, dar ne pot călăuzi în viaţă. 
Eşti inteligent dacă nu crezi decât jumătate din ceea ce auzi; eşti înţelept dacă ştii care jumătate!  

Succesul nu este niciodată final, iar înfrângerea nu este niciodată fatală; ceea ce 
rămâne în ultimă instanţă este curajul . Poţi pierde banii - e rău. Poţi pierde un prieten - e şi mai 
rău. Dar dacă ţi-ai pierdut curajul şi speranţa - ai pierdut aproape totul.” 
 

Paşii spre o carieră de succes 
 

Orientarea şcolară şi profesională reprezintă un segment de educaţie important pentru 
armonizarea dezvoltării personale a fiecărui elev. În acest scop, a fost organizat seminarul interactiv  
„Paşii spre o carieră de succes” în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv (15 februarie 2007).   

Evidenţierea bazelor teoretice şi practice, dar mai ales responsabilizarea elevilor în 
construirea propriilor cariere au fost obiectivele majore ale seminarului. Proiectele powerpoint, 
eseurile, afişele, ghidul orientării şcolare şi profesionale prezentate de elevii participanţi la activitate 
au constituit materiale cu rol educativ atat pentru elevii de clasa a XII-a prezenţi la activitate cât şi 
pentru elevii direct implicaţi în realizarea şi prezentarea lor (LER Vaslui - clasa a XI-a E: Buhăescu 
Cosmina, Tănasă Alin Mihăiţă, Bărbuţă Cristina Elena, Grecu Diana Georgiana şi Profire Iulian – 
clasa a XI-a D; LPS Vaslui:  Bejenariu Corina, Galea Ionuţ, Smău Simona, Guzgan Bogdan). 

Exerciţiul tip simulare, „Cum să te prezinţi la interviu” a oferit elevilor ocazia de a 
experimenta rolul de intervievat şi intervievator şi în acelaşi timp, de a conştientiza importanţa 
pregătirii prezentării la interviu. Profesor Anca Anuşcă-Popa – director LER, Maria Amariei – 
profesor psiholog – CJAP, profesor Mirela Sălcianu – coordonator TNT şi profesor Irina 
Dumitraşcu - metodist CCD Vaslui au avut un rol important în sublinierea paşilor de construire a 
unei cariere de succes.  

„Paşii spre o carieră de succes” a fost o activitate de orientare şcolară şi profesională.  
Explorarea aptitudinilor, intereselor şi raportarea corectă a lor la informaţiile despre carieră, 
dezvoltarea unui sistem coerent de scopuri de viaţă precum şi dezvoltarea capacităţii de a pune în 
acţiune mai multe modele de comportament pentru o situaţie dată sunt câteva beneficii ale 
organizării unor astfel de activităţi. 
  

Profesor psiholog Cristina Vîntu 
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Īn cadrul proiectului ,,Paşii spre o 
carieră de succes'', atât eu cât şi colegii mei de  
clasă, dar şi elevii de la Liceul cu Program 
Sportiv, am avut ce învăţa. Acest proiect m-a 
ajutat să-mi dau seama cu adevărat spre ce 
profesie vreau să mă îndrept mai târziu şi câte 
şanse am să ajung acolo unde îmi doresc. Am 
învăţat de asemenea, ce este cu adevărat o 
« carieră de succes », că aceasta se formează 
pe parcursul anilor. Primul pas este să alegi o 
profesie, din care să faci o carieră, dar pentru 
aceasta trebuie depus mult efort şi mai trebuie 
şi mult timp dedicat. Acest proiect mi-a dat 
mai multă încredere în mine, în forţele mele şi 

mi-a întărit convingerea că dacă îmi propun ceva sigur voi reuşi, dar trebuie să muncesc mult: « nu 
există nu pot, ci nu vreau să pot » este un motto după care mă ghidez în viaţă. 
       

                                                          Grecu Diana-Georgiana clasa a XI-a E  
 
        Īn urma seminarului organizat în 
incinta Liceului cu Program Sportiv din 
Vaslui pe tema “Paşii spre o carieră de 
succes” mi-am descoperit câteva valori care 
până atunci îmi erau străine. Alături de cei 
patru elevi de la Liceul cu Program Sportiv 
şi de ceilalţi trei colegi de la Liceul Teoretic 
« Emil Racoviţă » am realizat un proiect 
care ne-a dus cu gândul la viitor, la o 
viitoare cariera şi la ceea ce ne dorim noi cu 
adevărat în viaţă. Prin intermediul acestui 
proiect mi-am dat seama că totul se obţine 
cu mult efort depus, timp dedicat şi 
încredere în propriile forţe. Perseverând vei 
reuşi, munceşte acum şi la final bucură-te de 
propriile succese - sunt idei care mi s-au confirmat prin participarea la acest proiect ca fiind cei mai 
importanţi paşi în definirea unei cariere de succes. 
                                                               Bărbuţă Cristina-Elena clasa a XI-a E  
 

 
      "Paşii spre o carieră de succes" a avut ca 
punct de dezbatere CARIERA. Atât 
prezentarea în format electronic, cât şi cea 
scrisă, nu au fost altceva decât emiterea unor 
păreri - ale noastre, elevi ai celor două licee - 
privind modul în care ar trebui trataţi paşii 
spre o carieră de succces. 
     Ceea ce mi-a plăcut şi mi-a atras atenţia, a 
fost simularea unui interviu de angajare, unde 
trei candidaţi concurau pentru ocuparea unui 
post de ziarist. Acest exerciţiu consider că a 
fost unul educativ, atât pentru noi cei care am 
avut un rol în desfăşurarea lui cât şi asupra 
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celorlalţi elevi prezenţi la activitate, dându-ne posibilitatea de a cunoaşte ce aşteaptă un angajator de 
la un posibil angajat, precum şi modul în care acesta din urmă ar trebui să se "afişeze" în ipostaza de 
solicitant al unui loc de muncă. 
        Întâlnirea cu elevii Liceului Sportiv, mi-a creat oportunitatea de a afla modul în care percep ei 
cariera şi etapele pe care ei le consideră benefice pentru a dobândi succesul. Fiind un liceu în care 
sportul ocupă primul loc în vieţile lor, am descoperit cum se poate face o adevărată profesie dintr-
o anumită pasiune şi, apoi, chiar o carieră. Am învăţat că hobby-urile pe care le am trebuie să se 
bucure de atenţia cuvenită, pentru că şi acestea îmi pot aduce, într-un final, succesul. 
     

Buhǎescu Cosmina clasa a XI-a E  
 

La prima vedere am crezut că proiectul nu va reprezenta nimic pentru mine ci va veni şi 
vatrece ca oricare altă activitate. Abia când am început să lucrăm în echipă la pregătirea lui mi-am 
dat seama cât de important este. Nu ştiu pentru ceilalţi cum a fost, dar pentru mine a însemnat 
foarte mult. De ce? A fost prima oară când implicarea într-o activitate extraşcolară mi-a adus pe 
lângă posibilitatea de a cunoaşte persoane noi şi o realizare personală majoră: depăşirea unei mai 
vechi bariere care mă incomoda, comunicarea. 

Cred că punctul cel mai important al proiectului a fost întâlnirea finală dintre noi şi elevii 
de la Liceul Sportiv, când am simţit cu adevărat că formăm o echipă. Dar, am fost impresionat, mai 
ales, de oportunitatea de a participa la un interviu de angajare (chiar în forma simulată) care m-a 
făcut să gândesc mai profund şi mai serios la ce am de făcut pe viitor. Cum spunea zâmbind 
doamna psiholog: 

 „A fost un prim şi mare pas spre o carieră de succes.” 
 

Tănasă Alin clasa a XI-a E  
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Fotomaraton BABAN ALEXANDRFotomaraton BABAN ALEXANDRFotomaraton BABAN ALEXANDRFotomaraton BABAN ALEXANDRAAAA    
 

Date biografice : Baban Alexandra Mihaela, născută la data 
de 06 mai 1989 în Vaslui; elevă a Liceului Teoretic "Emil Racoviţă" 
– Vaslui în clasa a XII-a A. 

“I am Alexandra, an experimental artist, born and raised in 
Romania since 1989. I have been growing up admiring both my 
parents and my sister’s sketches & drawings, which I still love... and 
I’ve been trying to develop a taste in art ever since. I specialize in 
photography and digital art (which I mostly use to retouch my 
photographs), but I also try traditional art from time to time. I am 
self-taught in everything I know about photography and digital art, 
though I plan on following an Art School, after I finish High School. I 

currently use a Canon 300V with 28-90mm kit lens, Canon 50mm f/1.8, Giottos VT806 Tripod and 
Photoshop CS2. I got a Daily Deviation on ’Sleepyhead II’ on www.deviantART.com and won First 
Place in Fotomaraton ‘06 - Digital Photography, Romania.” 

  
REPORTER : Cum a început cariera ta ca « fotoamator » ? 
Alexandra : Am început prin a posta lucrările care îmi plăceau mie cel mai 
mult pe site-ul www. deviantart.com, despre care am aflat pur şi simplu din 
întâmplare.... şi unde se regăsesc milioane de lucrări. Întâmplarea, norocul 
sau poate chiar talentul meu au făcut ca pe 08 septembrie 2005 una din 
lucrările mele să primească premiul zilnic al site-ului (SLEEPYHEAD II). 
Datorită acestui premiu am fost contactată de grupul FIELDS OF APLOMB, 
care vor folosi imaginea pentru coperta viitorului lor album.    

 

REPORTER : Ce reprezintă pentru tine fotografia ? 
Alexandra : Nu a existat un moment declanşator al acestei pasiuni. Pur şi simplu am cochetat cu 
fotografia până când a ajuns dintr-un hobby un mod de a mă exprima, de a comunica cu cei din jur. 
Acum sunt hotărâtă să fac din fotografie o carieră, în sensul că vreau să urmez Facultatea Naţională 
de Arte Bucureşti, specializarea foto-video procesare a imaginii.    

 

REPORTER : Fotografie alb-negru sau color ? 

Alexandra : Admir foarte mult fotografia color dar lucrez cel mai mult fotografie alb-negru pentru 
că elimină un element dificil de controlat - cromatica. 

 

REPORTER : Ca orice artist cred că ai o lucrare « de suflet ». Care este aceasta şi de ce ? 

Alexandra : De fapt, cel mai aproape de sufletul meu sunt două fotografii : CLOUDBURST - 
prima fotografie pe care am realizat-o pe film şi nu cu un aparat digital şi SNOW BLACK - un colaj 
« clasic », nemodificat pe calculator, din două fotografii lucrate pe film. 
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« CLOUDBURST »                                                                       «  SNOW BLACK » 

 

 

Sunt fotografii lucrate snapshot, fără pregătire 
prealabilă, cum fac în cazul majorităţii 
compoziţiilor. De exemplu, pentru CERTAIN, am 
« tras » mai multe cadre până am obţinut ce 
voiam şi am chinuit colegul pe care l-am rugat să 
fie model destul de mult timp. 

 

 

REPORTER : Ce fel de fotografii îţi place cel mai mult să realizezi ? 

Alexandra : Portretele conceptuale sunt preferatele mele, pentru că sunt expresive, comunică o 
idee, o stare. 

 

REPORTER : Care este premiul cel mai important pe care l-ai obţinut ? 

Alexandra : Am participat la ediţia a doua a Fotomaratonului, care este o « cursă fotografică », un 
concurs deschis tuturor celor interesaţi de fotografie, amatori sau profesionişti, care se desfăşoară 
de-o manieră originală: timp de 12 ore, fiecare « maratonian » face 12 fotografii cu 12 teme diferite 
care vor fi stabilite de către organizatori. Participanţii sunt repartizaţi pe categorii, fiecare având 
propriul clasament. Nu tehnica fotografică a fost evaluată în primul rând, ci capacitatea de a 
improviza pornind de la o temă impusă, creativitatea şi umorul participanţilor. La concursul din 14 
octombrie 2006 am obţinut premiul I la secţiunea digital. 

  
 

 

 

 

 

 

 

     « ORA 12 FIX »                                                                                   « VERDE » 

REPORTER : Ce crezi că ar mai fi de adăugat despre tine ca artist ? 

Alexandra : Fiecare percepe arta în felul lui propriu, iar eu mă bucur foarte mult că sunt persoane 
care apreciază felul în care eu abordez imaginea, care înţeleg la fel ca şi mine mesajul pe care-l 
transmite un unghi mai « altfel » al unei fotografii....  
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Medalion literar 
 

DANIEL DRAGOMIRESCUDANIEL DRAGOMIRESCUDANIEL DRAGOMIRESCUDANIEL DRAGOMIRESCU    
 

Născut în Bucureşti, la 12 aprilie 1952.  
Prozator, critic şi istoric literar. Membru al Uniunii Scriitorilor din 
România şi redactor-şef al revistei „Adevărul literar din Vaslui”.  

• Proză scurtă:  „Cel din urmă rapsod şi alte povestiri”  

                                      (Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2002).  

• Romane: „Nimic nou după Cortina de Fier” (Editura Junimea, 
Iaşi, 2003), „Deşertul roşu” (Editura Timpul, Iaşi, 2004),        

„Întunecatul noiembrie” (Editura Junimea, Iaşi, 2005).  

• Critică şi istorie literară: „Liviu Rebreanu. Romancierul şi lumea sa” (Ed. Sedcom Libris, 
Iaşi, 2002) şi „Coordonate ale prozei româneşti” (Ed. Junimea, Iaşi, 2003).   

• Colaborări cu proză şi critică literară la „Convorbiri literare”, „România literară”, „Cronica”, 
„Adevărul literar şi artistic”, „Oglinda literară”, „Ateneu”, „Ardealul literar”, „Argeş”, 
„Bucovina literară” şi altele. 

• În străinătate a fost publicat în Canada, Germania, Statele Unite şi Australia. 

 

CÂRCIUMA LUI TĂNASE 
                                                    Daniel Dragomirescu 

  
          (fragmente de roman) 

Locul li se înfãţişã învãluit într-o semiobscuritate protectoare, mângâiatã puţin de lumina 
unui bec cu abajur de carton, care spânzura la capãtul unui fir de tavanul înnegrit. De la înãlţimea 
unui oberlicht, un ventilator de pe vremea lui Urmuz zbârnâia ca un bondar obosit, trudind sã 
impresioneze aerul încãrcat cu miros de bere, fum de ţigãri, duşumele unse cu motorinã şi grup 
sanitar igienizat din belşug cu cloraminã, dupã instrucţiunile Sanepidului. În afarã de un ţãran 
cãrunt, cu figurã de cal şi cu şorţ de vânzãtor pe la tarabele din piaţã, care golea în tãcere o halbã de 
bere şi mânca, pe o bucatã de hârtie de ambalaj, pâine neagrã cu salam rusesc cumpãrat din altã 
parte, sub acoperişul localului nu se mai afla, la acea orã, nici un alt muşteriu.  

Cei doi fraţi se aşezaserã într-un colţ rezervat unor clienţi mai de soi, la o masã acoperitã cu 
o muşama nouã, în carouri. Punându-şi cu grijã pãlãria peste servieta cu documentele pe care le 
luase cu el, Stelian îşi fixã fratele cu o privire în care surpriza provocată de cele aflate în legaturã cu 
delaţiunea ca fenomen de proporţii sociale în România era evidentã. “Nu serios, Ticule, chiar este 
posibil aşa ceva?...”  “Este”, îl asigurã Ticu. “Şi o sã-ţi mai spun încã ceva hazliu, dacã n-ar fi foarte 
trist...” Precaut, el se apleacã peste masã şi îşi coborî glasul, ca nu cumva sã fie auzit de cine nu 
trebuia. Dar ţãranul zarzavagiu cu faţa de cal mânca liniştit mai departe, fãrã sã se uite la ei, 
preocupat doar de gândurile lui. “Colonelul acela a lucrat pe vremuri la Uzinele Comunale... 
Mãturãtor de stradã cu câteva clase elementare!...” Stelian ridicã din sprânceană.  

“Aici s-a ajuns la o vorbã veche”, observã el, “la vorba lui Napoleon, care zicea cã în raniţa 
fiecãrui soldat se aflã bastonul de mareşal.” “Aşa o fi, dar stai sã vezi, cã nu ţi-am spus tot...”, reluã 
Ticu. “Eu mai cunosc pe un colonel, om cu şcoalã, cu studiile fãcute la Paris, care a ajuns mãturãtor 
de stradã. Nu e o glumã, e strict autentic! Poţi sã te duci dimineaţã, ca sã-l vezi în Cişmigiu, pe 
aleile dinspre Conservator. Aşa cã vezi tu cum devine socoteala!” 
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Cu toate cã ar mai fi vrut sã-i destãinuie şi alte curiozitãţi asemãnãtoare, Ticu crezu cã era 
mai prudent sã tacã. Întorcãndu-se înspre tejgheaua vopsitã în cãrãmiziu, în dosul cãreia nu se vedea 
nimeni, el bãtu uşor cu palma în masã. Peste câteva clipe dintr-o camerã alãturatã de unde rãzbãtea 
un glas ascuţit de femeie, se ivi birtaşul, un om deşirat, uscãţiv şi chel, între douã vârste, roşu la faţã 
şi uşor transpirat, cu vestã şi mânecile cãmãşii suflecate, care îl salutã pe Ticu în felul în care cineva 
îşi salutã o veche şi bunã cunoştinţã. “Noroc, Tãnase! îi rãspunse Ticu. Cum mai merge treaba aici, 
pe la tine? Parcã ai avea un mort în casã...”. Birtaşul scãpã un oftat involuntar de om copleşit de 
griji multe şi fãcu din mâna dreaptã un gest de lehamite, aşteptând ca ţăranul, care îşi terminase 
consumaţia şi îşi punea restul de pâine şi de salam într-o paporniţã, sã se ridice de la masã şi sã iasă 
pe uşã afarã. “Ce dracu', Ticule, cum sã meargã!...” mãrturisi birtaşul, când rãmaserã singuri. Îşi 
scoase dintr-un buzunar o batistã mare, mototolitã şi îşi şterse cu ea transpiraţia de pe faţã. “Am 
ajuns ca ursul când s-a vãzut încolţit de vânãtori în pãdure. Mã bate gândul sã închid tractirul şi sã 
mã apuc de altã meserie ca sã mã-nchidã alţii pe mine!... Afacerea e pe butuci.” Impresionat de 
necazul omului, Stelian simţi nevoia sã strecoare câteva vorbe de consolare. “Bine, dar dumneata 
eşti un om muncitor şi cinstit... Cine te-ar putea învinui de ceva?” Birtaşul dãdu din mânã fãrã sã 
spunã nimic. În acel moment uşa de la intrare scârţâi şi în cadrul ei îşi fãcu apariţia un bãrbat tânãr, 
zdravãn udat de ploaia de afarã. Îmbrãcat cu balonzaid şifonat şi mudar de noroi şi strângând la 
subţioarã o cutie de vioarã, noul venit salutã scurt şi se aşezã la o masã din apropiere, iar Ticu gãsi 
potrivit sã i-l prezinte lui Tãnase pe fratele sãu şi sã comande două halbe de bere şi ceva de 
mâncare. Câteva minute după plecarea cârciumarului nu se mai auzi decât zgomotul monoton al 
ploii şi zbârnâitul ventilatorului, care continua sã-şi învârteascã inutil elicea obositã, şi în aceastã 
atmosferã, ca de interludiu între actele unei drame, Ticu se aplecã puţin peste masã şi îl întrebã pe 
fratele sãu cu ce treburi venise la oraş pe o asemenea vreme. Cu meticulozitate şi calm, Stelian 
scoase din servietã dosarul în care lângã tot felul de documente privitoare la activitatea lui 
profesionalã, avusese grijã sã ataşeze decizia minsterului şi un numãr din “Scânteia”,vechi de vreo 
jumãtate de an, în care era denunţat ca un înrãit duşman de clasã. Pe acestea din urmã i le puse în 
faţã lui Ticu, bãtându-le uşor cu degetul arãtãtor. Uitându-se lung la hârtii, Ticu îşi aşezã cu 
oarecare stângãcie ochelarii pe nas - nu începuse sã-i foloseascã decât de câteva luni deşi prefera 
încã sã se descurce fãrã ei - şi începu sã citeascã documentul ministerial. “Cum vine una ca asta, 
nene Stelicã?!” izbucni el, plin de indignare. “Sã te lase la bãtrâneţe fãrã pensie dupã ce ai trãit toatã 
viaţa numai din muncã cinstitã, nu ca alţii... E o mãgãrie nemaipomenitã! E strigãtor la cer!” “Aşa e, 
din muncã cinstitã am trãit Ticule, dar uite ce invocã ei aici”, vorbi Stelian pe un ton ponderat. Îi luă 
lui Ticu hârtia din mânã şi potrivindu-şi mai bine pe nas ochelarii de vedere, se apucã sã caute ceva, 
urmãrind cu degetul arãtãtor rândurile, în felul unui dascãl care se pregãteşte sã le explice elevilor 
sãi încã un pasaj obscur dintr-un text de literaturã. “Uite ce invocã, repetã calm, te rog sã mã 
urmãreşti bine! Afirmã cã eu care posed - citez - “suprafaţa de 9,50 hectare”, folosesc la lucru, 
ascultã atent, “braţe salariate...” Ticu nu se putu, însã, împiedica sã nu-şi întrerupã fratele. “Cum 
adică “braţe salariate”, nene?... Cã doar oamenii ãia îţi lucreazã pãmântul în parte!...” “În parte l-au 
lucrat întotdeauna, dar ce conteazã?” replicã Stelian zâmbind. Conteazã doar cã am fost încadrat în 
prevederile Decretului nr. 3 din 1950... Asta e! Au descoperit ei cã un pensionar, dacã are acolo 
nişte teren arabil, nu mai are nevoie sã primeascã şi pensie. Mai exact : dacã pensionarul ãla nu-şi 
plãteşte “braţele salariate” poate sã beneficieze de pensie, iar dacã le salarizeazã, indiferent în ce fel, 
atunci pensia i se anuleazã!” “Da? Şi asta ce se cheamã cã e?... Cã doar n-o sã pretindã ei cã...” 
“Am sã vã spun eu, dacã îmi daţi voie”, interveni de alãturi omul cu vioara. “Asta se cheamã cã e 
logica regimului de democraţie popularã din România. Ce este rãu - este bun, iar ce este bun - este 
rãu. Citiţi-l pe Lenin!” Se fãcu brusc tãcere. Ticu se rãsuci pe scaun, ca sã-l poatã vedea mai bine pe 
omul care spunea în public lucruri atât de îndrăzneţe, el însuşi negãsind nimic de spus pentru 
moment. Atunci se auzi glasul aparent imperturbabil al lui Stelian: “Asta se cheamã cã e o decizie 
luatã de autoritãţi în conformitate cu anumitã legislaţie.” “Din pãcate! admise în silã omul cu 
vioara. Orice abuz poate fi legiferat, dar în cazul acesta, domnilor...” Fãrã sã-şi ducã pânã la capãt 
gândul, îşi ridicã puţin pãlãria udã de pe cap. “Scuzaţi-mã cã nu m-am prezentat: Corneliu Caraiani. 
Fost violonist în orchestra filarmonicã, dat afarã de fanarioţi!” 
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                                                                                                                                                                                                    LogodnaLogodnaLogodnaLogodna    
               Îmi cresc unghiile iubitule, 

Desenează pe ele, ca pe un asfalt 

cu o cretă roşie 

Bucăţi de sentimente. 

Fă-mi pe arătător un triunghi, 

Uneşte-i vârfurile  

şi scrie  

Singurătate. 

Fă-mi pe inelar un cerc, 

APETRI ANCUŢA                                                                roteşte-l                                                         

clasa a XII-a E                                                     până la baza degetului 

Şi întreabă-mi dacă DA?! 

 

eu îţi voi scrie pe inelarul tău fericire 

desenându-ţi în chip de soare - iubirea. 

CeasulCeasulCeasulCeasul 
Ticăie sumbru, 

Ticăie a noapte târzie  

şi totuşi e zi. 

Îşi învârte mâinile lent, vizitează fiecare cifra şi ...  

Ticăie. 

Parcă-şi piaptănă uşor părul în fiecare zi; 

aşa de tandru şi dulce se învârte 

Ceasul meu e timid. 

uneori îşi învinge timiditatea cântând, 

poartă părul în coadă mereu când e 12 fix, 

şi ticăie. 

Dimineaţa mă ceartă să mă trezesc, 

eu astup urechile, el insistă, eu mă trezesc.                     MemoriesMemoriesMemoriesMemories - Digital collage Digital collage Digital collage Digital collage 

Ceasul meu e ca o mamă cicălitoare                                             I.C.Corjan 

numai că el, 

Mă priveşte a noapte târzie. 
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 Spovedanie Spovedanie Spovedanie Spovedanie 

Azi m-am spovedit unei păsări  

Şi mi-a promis că va ţine secret. 

Păcatele mele deveneau aripi ale lui, 

lacrimile mele de pocăinţă îi spălau ghearele 

- era un condor - 

Aripile l-au îmbrăcat 

Unghiile îi luceau de fericire 

Şi totuşi el plângea. 

 

Azi m-am spovedit unei păsări, 

Şi a murit de cald!  

 

 

 

 

 

 

 

SuntSuntSuntSunt Soare Soare Soare Soare 

  

Îmi întindeam degetele către Sud 

Să-mi pieptăn părul Nordic 

Rostogolesc priviri peste ochii mei mari şi rotunzi 

Şi joc fotbal cu pupilele mele. 

Îmi colorez unghiile în tinereţea ta 

şi mă îmbrac în galben. 

Ating cerul, eclipsez luna, alung stelele şi  

fac revoltă-n cer. 

Sunt îndrăgostită şi azi ... 

Mă joc de-a soarele. 
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Sunt ecoul tãu… 
 

Creţu Simina, clasa a X – a C 
Sunt o umbră a singurătăţii tale, 
un râu care se varsă în marea 

                                      ta de lacrimi, 
Sunt câmpul ce-ţi urzeşte, 

                        muncind fără-ncetare 
                                                Sucite căi adesea, ce duc în dor 

    şi patimi. 
 
 
Sunt cântecul iubirii – un imn 
   al tău de slavă, 
Un val care se sparge în sufletul 
          etern, 
Sunt inima ce-ţi frânge, atunci 
   când îţi e teamă, 
Îngerul pedepsit, trăind într-un  
           infern. 
 
 
Sunt inima ce plânge, atunci 
                  când tu zâmbeşti, 
Căldura mâinii tale, atunci 
                     când îţi e frig, 
Sunt o bătaie a inimii, când 
                  tu nu mai exişti,  
Îmi eşti mereu aproape, atunci 
                   când eu te strig. 
 
 
Sunt soarele pe cer, atunci 
               când este noapte, 
Aerul rece al iernii, în zilele 
                               de vară, 
Sunt idealul tău, în visele 
                              deşarte, 
Pun lacăt inimii tale şi rămân 
                              povară. 
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                „ECHO” - Leila Kubba Kawash, 1996 
Sunt lacrima ce curge, în 
               clipe de durere, 
Sunt aisbergul topit de-o 
          simplă mângâiere, 
Sunt râul ce-şi alungă toţi 
               peştii pe uscat, 
Sunt omul de zăpadă, de soare 
                            alintat. 
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ARE YOU READY FOR EUROPE?ARE YOU READY FOR EUROPE?ARE YOU READY FOR EUROPE?ARE YOU READY FOR EUROPE?    

(2)(2)(2)(2)    
 

 

 

profesor ANTON SCUTARIU 

Romania’s integration within Western world has been achieved on two levels, at least: 
1. form - by changing the country into a member-state of the so-called Euro-Atlantic structure, 

including NATO and EU; 
2. nature - by deeply transforming the country itself and its institutions, then the gradual 

reconsideration of people’s mentalities. 
 
Inside the process of integration, the European Union has influenced Romania through its rules, 

then it has urged for them to be applied as well. Theoretically, forming such a community may take 
place only when the two levels superpose or are about to overlap. 

 
The project of European integration of Romania has also had a negative impact on the 

country itself, because it has offered a political project already made-prêt-à-porter-exempting the 
political and intellectual classes from the need of judging themselves what is to be done for 
Romania, both in specific domains and in strict connection with an overall evolution of the country 
on long term goals. 

 
Therefore, European integration is expected to solve the inadequate situation which is met in 

rural areas, justice, administration and so on. 
It is high time for the Romanian government to trace the outline of a new political project. The 
Romanian Parliament should announce a number of tasks which bear the mark of their own, rather 
than get them already made up, copied or assumed from other sources. 

 
Long-termed goals, but with precise dead-lines, such as: reducing the high-rate corruption, 

changing the mentality of political classes, improving the business conditions, developing the infra-
structure mainly in the countryside, facilitating the access to a modern system of education, 
particularly to economically-impaired categories and others involve determination and restless 
efforts. 

 
Lack of confidence is detrimental to all engaged in this complex of activities. Romanians are 

free of responsible people and the destiny of their country is at stake. Europeans are ready to help 
them but Europe cannot achieve the main purposes in their place. It is up them to do this… 

 



 43 

Acquis communautaire:  
This is a French term meaning, essentially, 
"the EU as it is" – in other words, the rights 
and obligations that EU countries share.  

"Brussels has decided…" :  
The term “Brussels” is often used in the media to refer to the EU institutions, most of which are located in the 
city of Brussels. EU laws are proposed by the European Commission but it is the Council of the European 
Union (ministers from the national governments) and the European Parliament (elected by the European 
citizens) that debate, amend and ultimately decide whether to pass these proposed laws. 

Cultural capitals:  
Every year a different European city is designated as the “European capital of culture”. The aim is to publicise 
and celebrate the cultural achievements and charms of this city and so make European citizens more aware of 
the rich heritage they share. Cork (in Ireland) has been chosen as European capital of culture for 2005. The 
Greek town of Patras has been designated for 2006. Current European Capitals of Culture (2007): 
Luxembourg (Luxembourg) and Sibiu (Romania). 

Eurobarometer:  
This is a Commission service, set up in 1973, which measures and analyses trends in public opinion in all the 
member states and in the candidate countries. Knowing what the general public thinks is important in helping 
the European Commission draft its legislative proposals, take decisions and evaluate its work.  

Eurocrat:  
The term “Eurocrats” (a pun on the word “bureaucrats”) refers to the many thousands of EU citizens who work 
for the European institutions (Parliament, the Council, the Commission, etc.). 

Europe Day, 9th May:  
It was on 9 May 1950 that Robert Schuman (then French Foreign Minister) made his famous speech 
proposing European integration (see above) as the way to secure peace and build prosperity in post-war 
Europe. His proposals laid the foundations for what is now the European Union, so 9 May is celebrated 
annually as the EU's birthday. 

Four freedoms:  
One of the great achievements of the EU has been to create a frontier-free area within which (I) people, (2) 
goods, (3) services and (4) money can all move around freely. This four-fold freedom of movement is 
sometimes called “the four freedoms”. 

Strasbourg:  
Strasbourg is a French city located close to the border with Germany. The plenary sessions of the European 
Parliament are held here for one week every month. It is also home to the European Court of Human Rights 
and the Council of Europe – which are not EU institutions. The term “Strasbourg” is sometimes used in the 
media to mean one or other of these bodies.  
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În estul, vestul, sudul şi nordul clasei 
noastre, circulaţia aerului va fi de aşa natură 
încât sistemele noroase care au determinat ploi 
multe şi însemnate cantitativ în urma şedinţei cu 
părinţii, rămân să-şi consume potenţialul de 
umezeală doar în zona centrală şi numai pe arii 
restrânse. Presiunea atmosferică la nivelul 
pupitrelor a crescut destul de mult şi se va 

menţine la cote ridicate până la sfârşitul semestrului, asigurând astfel o vreme în general 
frumoasă pe teritoriul clasei a XI-a G. Doar în perioada tezelor se anunţă înnorări 
temporare şi cu totul izolat ploi slabe, datorate pătrunderii unui aer de primăvară pe partea 
anterioară a anticiclonului care predispune elevele la visare. Către sfârşitul intervalului se 
aşteaptă, izolat, descărcări electrice dinspre cancelaria profesorilor şi vânt moderat 
dinspre părinţi, cu intensificări locale în dreptul clasei noastre. Situaţia învoirilor şi 
întârzierilor, care s-a răcit continuu în prima parte a semestrului, intră în faza de încălzire 
datorită deplasărilor de fronturi părinteşti spre cancelarie, ameliorându-se treptat. Înnorări 
mai accentuate se vor înregistra pe la sfârşitul catalogului, iar local va ploua cu note 
proaste. În schimb, în zona geografică alăturată va lapoviţa cu note scăzute la purtare şi 
cu avertismente de exmatriculare.  

 

ANGHELUŢĂ ALEXANDRA, clasa a XI-a G  
 

Legile elevului:  
� Întotdeauna are dreptate ... chiar dacă nu i se dă. 

� Nu copiază niciodată ... consultă.  

� Nu doarme în timpul orei ... reflectează. 

� Nu vorbeşte ... schimbă impresii. 

� Nu îşi distrage atenţia ... studiază anatomia muştelor. 

� Nu chiuleşte ... este solicitat în alte părţi. 

� Nu rămâne corigent... este lăsat corigent. 

� Nu fumează ... se stimulează. 

� Nu înjură ... se descarcă.  

� Nu insultă profesorii ... le aminteşte ceea ce sunt. 

� Nu citeşte reviste în timpul orelor ... se informează. 

� Nu distruge şcoala ... o decorează.  

� Nu aruncă cu creta ... studiază legea gravitaţiei.  

� Nu râde în ore ... e fericit. 

Pădurariu Paul, clasa a XII-a A 
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Citându-l pe „maestrul” care ne îndrumă, spiritual, paşii  

putem spune şi noi, cu conştiinţa împăcată: 
 
     „Iată, în scurt, ce am făcut. 
      Veţi găsi că nu e mult.” 
 
În adevăr, e puţin şi suntem pe deplin convinşi de acest 

adevăr, dar în acelaşi timp suntem dornici de a face mai mult, cu 
fiecare număr nou al acestei reviste. 

 
Mulţumim colaboratorilor! 
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