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DRAGI PRIETENI, 
“Pe drum mă confrunt cu vijelii, taifunuri, curenţi, 

dar nu mă opresc din vâslit, 
mort de oboseală, conştient că m-am abătut de la drumul meu, 

că insula la care voiam să ajung nu se mai află la orizont. 
Dar nu merită să mă întorc.” 

PAULO COELHO - Alchimistul 

 
 
 
 

 

Vă aşteptăm colaborarea la numărul 
următor! 

 

editorialeditorialeditorialeditorial    

“Climă deşertică-n Balcani 
Nicăieri nu va rămâne petic de pădure 

Când vom fi înconjuraţi de bolovani 
Atunci vor realiza că nu pot mânca bani.” 

(Zale - Natura Noastră) 
 

În lumea asta nu poţi trăi fără multe 
lucruri, dar două dintre ele sunt banii şi 
oxigenul. Dacă nu sunt bani, nu prea ai o 
viaţă, dacă nu-i oxigen, la fel. Banii sunt 
elementul ce menţine naţiunile în picioare. Nu 
putem spune că lumea ar fi fost mai bună 
fără bani, de un lucru putem fi însă siguri, 
putem face bani şi fără să exploatăm planeta 
la maxim. Mii de hectare de copaci sunt tăiaţi 
anual pentru lemn şi cherestea sau pentru 
terenuri libere pe care se înalţă diverse 
clădiri, în urmă rămânând locuri fără viaţă şi 
cu un aer greu de respirat.  

Era în care trăim este caracterizată ca 
fiind cea a abundenţei, consumăm şi 
producem mai mult decât avem nevoie doar 
pentru mai mulţi bani, neştiind să folosim 
nimic cum şi unde trebuie. Nu ne mai pasă 
decât de sine însuşi, suntem caracterizaţi de 
verbul a avea la toate modurile şi timpurile. 
Ne vom da seama când deja va fi prea târziu, 
când omul va plăti pentru egosimul său. Dacă 
nu înclinăm rapid spre opţiunea ”Planetă 
Verde” riscăm să mâncăm bani, la propriu. 
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Ambarcaţiunea noastră a străbătut  alte zeci de leghe şi a ancorat în 

portul „Emil Racoviţă” pentru a „descărca” marfa preţioasă adunată de la cititorii 
şi colaboratorii noştri fideli. 

Zestrea acumulată este tot mai bogată şi mai variată, încât, bunii mei, 
suntem în măsură să edităm un nou număr şi să împărţim frăţeşte comoara de 

idei păstrată în cuferele înţelepciunii şi ale creativităţii. 
Piraţii cunoaşterii nu s-au încumetat să atace falnica ambarcaţiune, 

astfel, am păstrat intacte toate ideile voastre transpuse în articolele acestui 
număr al revistei. 

Colaboratorilor le mulţumim încă o dată, iar, vouă, cititorilor, vă adresăm 
îndemnul de a citi cu mare atenţie paginile revistei, de a empatiza cu „creatorii” 
şi, de ce nu, de a deveni, la rândul vostru, colaboratori. 

Lăsaţi-vă conduşi de curentul care propulsează această ambarcaţiune şi 
daţi frâu liber gândurilor şi imaginaţiei. 

 

TOT SPRE SUDTOT SPRE SUDTOT SPRE SUDTOT SPRE SUD ! ! ! !    
 

 
 

                                               Coordonator 
                     colectiv de redacţie, 
                     prof. Liliana Florea 
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DISCIPOLUL CÁTREDISCIPOLUL CÁTREDISCIPOLUL CÁTREDISCIPOLUL CÁTRE    
                                MAESTRU ……                                MAESTRU ……                                MAESTRU ……                                MAESTRU ……    

    

 
 

 
 

 
 

„Dragostea reciprocă a celui ce învaţă şi a celui ce-l învaţă este prima şi cea mai importantă 
treaptă spre cunoaştere” 

                                                                                              Erasmus 

 
...Bună ziua, copii! Bună ziua, răspundem cei care încă mai ştim ce înseamnă respectul pentru 

dascăl. 
Profa cea tânără şi cochetă păşeşte graţios spre pupitrul din faţa noastră ,aşază cu aceeaşi graţie 

catalogul cu copertă verde pe care scrie „clasa a X-a F”, îşi pregăteşte instrumentul de scris şi pare 
nerăbdătoare să comunice cu noi. Cuvintele „graţioasei” ne surprind plăcut, de cele mai multe ori, pentru 
că este o „doamnă”, ne respectă şi vrea să ne atragă spre învăţătură. 

Băieţii o admiră, fetele o invidiază şi şi-ar dori să fie ca ea, frumoasă şi deşteaptă. 
Începe să vorbească. Despre ce? Nu mai contează (vreau să spun că nu contează ce obiect predă), 

important este că ne-a captat atenţia şi, cu siguranţă, îşi va atinge „obiectivele” pe care şi le-a propus. 
Pentru că şi noi ştim că orice lecţie „urmăreşte anumite obiective” (am tot auzit asta în ultima vreme, că 
doar fu brigadă pe la noi prin şcoală). 

Fiinţa diafană din faţa noastră nu face mari eforturi pentru ca noi să-i sorbim cuvintele. 
Copii, spune, şi ce frumos pronunţă acest cuvânt, din toată inima, trebuie să aflaţi că..., e necesar 

să înţelegeţi că..., mai trebuie să ştiţi că.... Glasurile ne amuţesc, privirile devin pătrunzătoare, ciulim 
urechile şi ne „deschidem” capetele pentru a „stoca” orice informaţie. 

„Hei, colega”, îndrăzneşte Andrei să-mi vorbească în această linişte deplină, „nu-i aşa că e 
bestială profa noastră?”. Primesc în acelaşi timp un ghiont în braţul drept şi-i fac semn să nu perturbe 
expozeul distinsei profesoare. „Oare ce înseamnă pentru el bestială?”. 

Dar nici nu ştiu când s-au scurs cele 50 de minute că aud sunetul, stresant de data aceasta, al 
soneriei de pe holul liceului şi nu aş putea spune că „suntem salvaţi de clopoţel”, pentru că începusem 
periplul „într-ale cunoaşterii” şi mai aveam multe de aflat. 

Acelaşi prietenos şi totuşi sobru „bună ziua” din partea celei ce ne-a oferit un model de artă 
pedagogică. Să mă fac sau să nu mă fac profesoară... Ei, e prea devreme să mă gândesc la o carieră, mai 
ales că, de dimineaţă am auzit din nou la ştiri pe Tăriceanu spunând că nu se vor majora salariile cadrelor 
didactice. Ce te faci cu entuziasmul şi vocaţia dacă recompensa materială nu te satisface?!. 

Că există sau nu această profesoară, că este doar un model pe care mi-l imaginez şi mi-l doresc în 
faţa mea la catedră sau în care aş vrea să mă regăsesc, decideţi voi, elevii de pretutindeni. Cert este că ne 
dorim profesori buni, prietenoşi, înţelegători, cu har am spune unii, pentru că s-a cam eterizat motivaţia 
învăţării în cazul multora dintre noi şi atunci... doar DASCĂLUL ne mai poate ghida spre ceea ce 
reprezintă dorinţa noastră intrinsecă: CUNOAŞTEREA. 

Recunoaşteţi, cu siguranţă, portretul dascălului ideal, care, credeţi-mă, bunii mei colegi, mai 
există. 

Elevii îşi deschid sufletul şi vorbesc despre ce sunt şi ce ar vrea să fie dascălii lor: 

„Un profesor ideal... Hm!... foarte inteligent şi deschis cu elevii” (Rusu Aurora, X F) 
 
„Să fie înţelegător, să nu se supere degeaba, să vorbească cu elevii, să fie de gaşcă. Să nu vină la 

şcoală doar pentru bani”           ---- 
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„Un profesor ideal lasă libertate de gândire elevilor şi le dă posibilitatea exprimării opiniilor, face 
activităţi în grup” (Voloagă Maximilian, XF) 

 
„Un astfel de profesor, ideal, ar veni mereu zâmbind la ore, ar veni cu ceva nou în predarea unei 

materii plictisitoare” (Butuc Nicoleta, X F) 
 
„Profesorul ideal nu este cel care se face respectat profitând de funcţia sa, ci cel care ştie să-şi 

câştige respectul prin vorbele şi comportamentul său” (Benza Roxana, XF) 
 
„Obiectiv, dar afectuos, impunător, dar ataşat de elevi, uneori autoritar, să pedepsească verbal 

greşeala, dar să spună bravo când e bine. Să nu fie veşnic antrenat în glume şi poveşti amuzante, dar să nu 
fie nici ursuz şi morocănos. Profesorul ideal, cred eu, reuşeşte să se detaşeze de problemele personale 
cînd apasă pe clanţa uşii de la clasă. Reuşeşte să creeze o atmosferă competitivă”. (Ghirvan Ancuţa, XF) 

 
Elevii nu „suportă” următoarele defecte la profesorii lor: 

� să fie subiectivi 
� să facă glume de prost gust 
� să fie îngâmfaţi 
� să fie de o autoritate excesivă 
� să predea lecţii pe care numai ei să le priceapă 
� să vorbească despre viaţa personală 
� să fie conservatori în predare 
� să facă diferenţe între elevi 
� să vină nervoşi şi să se descarce pe elevi, dând lucrare sau punând note mici 
� să aibă pretenţii mari cu toate că nu fac multe la ore 
� să ne pună să conspectăm şi să ne asculte fără să ne explice 

 
Profesorii îşi amintesc şi ei de dascălii care le-au marcat adolescenţa: 

„Stăteam spăşit în banca a V-a, elev de clasa a IX-a, după susţinerea examenului de admitere din 
toamnă (că, deh, mi-a plăcut să... aprofundez materia la matematică pe timpul verii!), când, intrând ca o 
vijelie, un profesor cu tenul oliv, păr negru, cârlionţat, de statură obişnuită şi cu gesturi naturale, m-a făcut 
să-mi pironesc privirea imberbă asupra siluetei sale. Numele său! Popescu Gică - profesor de limba 
engleză. 

Din acel moment, din primele cuvinte rostite, am ştiut că destinul meu se va schimba iremediabil. 
M-a atras irezistibil limba ce-mi va deveni...consoartă eternelă. Am savurat cu nesaţ adolescentin 
conţinutul manualului subţirel, dorind cu aviditate să asimilez fiece vorbă ce părea atât de stranie altora, 
dar mie mi se lipea precum „marca de scrisoare”. 

Dacă la obiectele de reală eram „neprihănit ca un bebe”, la engleză eram desăvârşit, iar acest 
lucru îl datorez întrutotul acestui „pioner anglistic” care a ştiut a modela caractere. Nu trecea o zi fără a 
inhala aroma mirifică a acestui „forjor” de limbă engleză. Apropiat de elev, răbdător din fire, „enervant” 
de stăruitor în explicaţii, tenace în motivarea profesiei sale, răspicat în observaţii, sublim în pronunţie, 
domnul profesor, Popescu Gică, mi-a pecetluit – fatalmente - cariera. 

Chiar şi atunci când mi-am continuat studiile la alt liceu, inhibat de nobleţea notelor de la mate, 
nu am găsit un alt etalon valoric comparativ, deşi am avut profesori excelenţi şi la facultate. 

Scânteietor şi inubliabil, cu ecou reverberant în sufletul meu. Acesta este PROFESORUL meu de 
engleză.” (Scutaru Anton, profesor de limba engleză) 

„Un dascăl de care să-mi amintesc...Da, există şi e un OM pe care l-am admirat şi-l admir în 
continuare, fiindu-mi ... atât de aproape. Eram la liceu şi studiam filosofia. Distinsa noastră doamnă 
profesoară era autoritară şi impunătoare prin  atitudine didactică, dar avea în privire şi în zâmbet ceva care 
nu te făcea să te pierzi, ci să-ţi doreşti să nu o dezamăgeşti în ceea ce priveşte învăţatul. Dar nu a fost o 
simpatie şi o „prietenie” chiar de la prima vedere. Totul a pornit de la o lucrare de control, la care am 
primit o notă mică şi am avut senzaţia că am fost nedreptăţită. Eram de felul meu o elevă cuminte, 
ruşinoasă, dar am îndrăznit să-i spun doamnei profesoare că meritam mai mult. Am primt explicaţiile 
pentru nota mea şi de atunci... a considerat că trebuie să-i dovedesc oră de oră că învăţ la filosofie. Şi dă-i 
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şi dă-i, învaţă şi învaţă şi tot aşa până când, văzând că nu o  dezamăgesc, ne-am simpatizat reciproc, eu 
„prindeam” o dragoste pentru filosofie şi un respect neasemuit pentru profesoară. 

Acum suntem colege în această instituţie de învăţământ, iar doamna profesoară nu-şi aminteşte 
de acel „incident”, în schimb mă ţine minte ca pe o elevă care a îndrăgit obiectul predat de dumneaei. O 
apreciez în continuare şi mă bucur că putem colabora.  

Aceasta este profesoara de care-mi amintesc, Claudia Ghelbere.” (Liliana Florea, profesor de 
limba română) 

 
„Anul de graţie una mie nouă sute optzeci şi doi….. septembrie… un nou început...... început de 

an şcolar, altă şcoală (eram în clasa a IX-a!), alţi colegi, alţi profesori. Veneam de la o şcoală generală de 
cartier, Şcoala nr. 2, care pentru elevii acelei şcoli reprezenta instituţia cea mai serioasă cu putinţă, dar 
care nu era percepută chiar aşa de „lumea bună” a acelor ani. Faptul că învăţasei la Şcoala nr. 5, sau la 
Şcoala nr. 3 era o etichetă importantă în sine, mai apoi urma să şi dovedeşti ce ai învăţat la acea şcoală.  

Dar să revin la subiect! Deci, am început clasa a IX-a la Liceul de chimie nr. 4 Vaslui, de pe 
prima poziţie în urma concursului de admitere! Grea responsabilitate pentru un copil de 14 ani care mai 
are şi ambiţia de a dovedi că şi la şcoala de cartier se face carte! 

Ştiţi şi voi, dragi elevi ai timpurilor noastre, cât de greu este să dovedeşti în clasa a IX-a că ştii 
carte! Lucrurile nu s-au schimbat şi nu se vor schimba niciodată în această privinţă! Şi mă refer acum la 
cât de greu îţi este să demonstrezi ceea ce ştii într-un colectiv nou (doar nimeni nu vrea eticheta de 
tocilar!!), cât de greu este să găseşti exact cuvintele pe care vrea să le audă PROFESORUL de la catedră, 
altul decât cel cu care 4 ani de gimnaziu ai desluşit buchea cărţii, care te ştia şi care te ajuta dacă intrai în 
impas….  

Şi a venit prima oră de matematică dintr-un lung şir de ore de matematică….. Profesorul, 
impunător, serios, printre zâmbete uşor schiţate, ne-a explicat cât de grea dar şi importantă este 
matematica şi că cel puţin la acest liceu, matematica nu este joacă….. Suficient de înspăimântător, nu? 
Prima întrebare adresată clasei a fost cine este eleva Boboc Mihaela. Cu genunchii tremurând (nu ştiam ce 
urma să fiu întrebată!) m-am ridicat, iar domnul profesor m-a întrebat de la ce şcoală vin. Am răspuns cu 
glas tremurat şi aşteptam să văd ce urmează…. „Felicitări! La admitere ai găsit o cale de rezolvare la care 
nici nu mă aşteptam! Sper că aşa surprize o să mai am şi până termini liceul.” 

Şi aşa a fost! Matematica a devenit în anii de liceu un fel de dezlegare de cuvinte încrucişate, la 
fel de relaxant dar la fel de greu de găsit soluţia completă. Şi numai din „vina” profesorului, care ştia să 
te facă să cauţi răspunsul corect până îl găseai. Au fost şi note mai mari şi note mai puţin mari, dar 
examenul de admitere în treapta a II-a şi examenul de bacalaureat au demonstrat că tactul pedagogic şi 
abilitatea de a insufla dragostea pentru disciplină a domnului profesor CIOBANU GHEORGHE au dat 
roade frumoase…..  

Pentru matematică n-am făcut niciodată o pasiune, dar încă este o provocare să dezleg „rebusul” 
unui sistem de ecuaţii sau unei funcţii… Îmi voi aminti întotdeauna, probabil, acel moment de început 
pentru faptul că a însemnat nu numai o recunoaştere dar şi o motivaţie extraordinară, iar în persoana 
domnului profesor Ciobanu voi vedea întotdeauna modelul PROFESORULUI (Mihaela Ghiga, 
bibliotecar)  
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INSPECŢIE LA ... AUTOCUNOAŞTERE 
 

Pentru toţi, chiar şi pentru copiii de vârste fragede, 15 septembrie are un înţeles aparte şi o 
semnificaţie specială. De fapt, 15 septembrie este mereu un început spre a  înţelege cum să ne alegem 
calea, cum să “exploatăm” mijloacele, cum să biruim, să conştientizăm că părinţii noştri trebuie să fie 
mândri de noi şi mai ales să nu uităm dimensiunea religioasă a existenţei noastre. 

Acestea au fost şi obiectivele orei de dirigenţie despre care vreau să vă povestesc, o oră mai 
specială pentru elevii clasei a XII-a E care au fost onoraţi cu prezenţa doamnei inspector educativ de la 
ISJ Vaslui, profesor Anca Balan, absolventă şi dumneaei a Liceului Teoretic « Emil Racoviţă ». 

Văzându-i zâmbetul larg şi simţindu-i atitudinea degajată, toate emoţiile noastre copleşitoare au 
dispărut brusc. Am ales să vorbim despre carieră, pentru că avem nevoie de o educaţie sănătoasă în ceea 
ce priveşte viitorul. Dar ne-am dat seama la sfârşitul acelei ore că am primit mai mult de atât, am primit 
momente de neuitat şi răspunsuri la întrebări nerostite, importante pentru noi toţi. 

........ Am aflat că nu am fi pierduţi dacă am ajunge pe o insulă pustie. Subiect tratat de grupa I 
formată din Ogrinji Ioana, Păntrujel Maria Mirabela, Sandu Lenuţa, Sabadac Alina, Mocanu Alexandra şi 
Verdeş Oana, care au găsit o manieră ingenioasă de a supravieţui unui astfel de eveniment şi anume 
respectarea unor reguli stricte şi mai ales respectarea devizei “Toţi pentru unu’ şi unul pentru toţi”. 
Colegele noastre au încercat să transpună în practică filosofia lui Aristotel : „dacă 10 oameni nu ar putea 
construi o cetate, o sută de mii nu ar mai construi o cetate” prin faptul că au creat, fictiv, o minisocietate 
vrednică să ţină piept tuturor greutăţilor.                  

A doua grupă, formată din Ghiga Corina, Popovici Georgiana, Nedelcu Anca, Mineaţă Mădălina, 
Costea Andreea, Constandache Andreea şi Hrestic Sebastian,  a creionat în câteva rânduri o poveste de 
succes evidenţiind încă odată (mai trebuie dovedit?!?) că este esenţial să ne acceptăm unii pe alţii şi să 
fim noi înşine. Povestea, una reală, evocă peripeţiile scrierii cărţii din proiectul “Ederlezi” şi modul în 
care noi, participând la conceperea ei, am învăţat să lucrăm în echipă şi să ne acceptăm unii pe alţii. 
Mentorul nostru în acest demers, Caroline, o tânără franţuzoaică, ne-a propus reunirea într-un univers 
utopic a trei lumi diferite, trei şcoli din Europa, prima din Franţa, a doua din Spania şi a treia din 
România. Astfel, datorită acestui proiect de scriere colectivă, am făcut parte pentru scurt timp, dintr-un 
univers miraculos, unde tot ceea ce este mai important este faptul că suntem cu toţii egali. 

Dar lucrurile nu se opresc aici, pentru că a treia grupă (Nistor Lenuţa, Tomozei Raisa, Tudor 
Bianca, Aftaragaci Alexandra, Didilescu Cătălina, Postolache Alexandra) au luat cuvântul şi ne-au 
împărtăşit felul în care cred că vor reuşi să ia deciziile cele mai corecte în privinţa lucrurilor importante 
din viaţă. Am simţit în glasul lor hotărâre când descriau drumul ce-l vor parcurge pentru a-şi îndeplini 
ţelurile.  

Şi ultima, dar nu cea din urmă grupă, a patra, (Adam Viorica, Hobincu Raluca, Vasilache Mara, 
Cărămidă Leontina, Tinică Gabriela şi Năstase Vlad) ne-au împărtăşit opiniile lor despre diferenţele sau 
asemănările dintre ceea ce şi-au propus ei drept scopuri de realizat în viaţă şi ceea ce au realizat părinţii 
lor. 

Plăcut impresionată, doamna inspector a intrat în atmosfera caldă, prietenoasă, colegială, pe care 
am reuşit noi să o inducem şi a simţit dorinţa să ne împărtăşească câteva amintiri din anii de liceu. 
Coincidenţă sau nu, în aceeaşi sală de clasă în care noi ne petrecem multe clipe importante din viaţă a 
învăţat şi dumneaei când era licean şi nu am fost surprinşi când i-am văzut ochii în lacrimi în timp ce ne 
vorbea. O astfel de emoţie este perfect umană. Printre lacrimi de bucurie şi zâmbete sincere am 
transformat momentul inspecţiei într-o oră de autocunoaştere....... 

                                                  

Ghiga Corina, clasa a XII a E 
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CRÂMPEIE DE ... MEMORIALISTICÃCRÂMPEIE DE ... MEMORIALISTICÃCRÂMPEIE DE ... MEMORIALISTICÃCRÂMPEIE DE ... MEMORIALISTICÃ    
 
 
 

 
 
 

“Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România şi-a propus să dezvolte proiecte 
educaţionale din câteva motive. Pentru a compensa lipsa de informare a tinerei generaţii şi pentru a 
învinge nostalgia părinţilor voştri atunci şi dacă aceştia o au. Pentru a vă lăsa pe voi, pe copii, să 
descoperiţi şi să găsiţi răspunsuri. Dacă generaţia noastră a ratat şansa de a condamna 
comunismul în mod real, adevărata condamnare o veţi face voi. Voi veţi judeca. Voi, cei născuţi 
liberi.” 
 
 
 

Societatea este într-o continuă schimbare, schimbare care se manifestă atât asupra omenirii cât şi asupra 
destinelor individuale, fiecare fiind marcat de propria sa robie cum sarcastic nota Eminescu în "Scrisoarea I": « De a 
vieţii lor enigmă îi vedeam pe toţi munciţi / Fără-a şti să spunem care ar fi mai nenorociţi...». Asemeni unei adieri, 
timpul face nulă posibilitatea reversibilităţii, astfel, revenirea la trecut se realizează doar prin intermediul amintirilor ce 
pot fi notate într-o carte ale cărei pagini prăfuite vor fi deschise doar când şi când pentru ca apoi să fie lăsate în 
uitare, sau pur şi simplu se pot regăsi într-un lăcaş secret în care orice încercare de întoarcere a timpului este lipsită 
de sens.  

Timpul este cel care prin intermediul atributelor sale oferă şansa de a se face comparaţii între persoanele 
născute într-o perioadă marcată de o aprigă luptă ce putea duce la obţinerea libertăţii şi persoanele obişnuite deja cu 
libertatea pentru că s-au născut cu ea. În funcţie de acest motiv, al libertăţii, fiecare îşi orientează gândurile şi 
simţurile spre lumi diferite. Fiecare poate trăi în lumea care îl fascinează şi care îl ţine sau nu departe de realitate, 
lume în care este dispus să păstreze întregul sau numai anumite frânturi (idei, fragmente, portrete) care l-au condus 
spre evoluţie şi în acelaşi timp au făcut posibilă asimilarea de cât mai multe cunoştinţe (ce nu vor putea fi supuse 
acelui prag al uitării şi care nici măcar nu vor putea fi negate, căci o imagine sau o idee întipărită în memorie devine 
o parte din tine, o parte care te completează şi care te ajută să vezi spre viitor prin prisma faptelor trecute). 

Atunci când se vorbeşte despre fiinţă sub toate aspectele ei, se vorbeşte desigur despre destinul implacabil 
la care este supusă aceasta. A fi om înseamnă a parcurge anumite etape ce sunt cruciale în dezvoltarea armonioasă 
şi echilibrată a gândirii. Aş putea spune că fiecare pas, în aparenţă lipsit de semnificaţie dar pe care îl facem în 
fiecare zi, oră sau chiar minut ne conduce către o altă lume, mai puternică, mai sigură şi, de ce nu, mai frumoasă. 

Un prag important pe care îl străbatem cu toţii este acela al anilor de studii, atunci când elevi fiind, suntem 
supuşi unui interogatoriu ce vine din interior. Ne adresăm întrebări pentru care nu vom putea găsi răspunsuri 
niciodată sau poate răspunsurile se găsesc în adâncul inimii şi încearcă să se facă auzite dar noi le respingem cu 
înverşunare căutând Idealul şi nu Realul. Această pulsaţie din interior este chiar inima noastră care declanşează 
semnalele de alarmă atunci când se află atât de aproape de adevăr. Întrebările apar în adâncul sufletului şi dispar 
doar în momentul în care răspunsul este acceptat atât de inimă cât şi de spirit. Mă gândesc acum că ieri, o altă serie 
de elevi îşi puneau astfel de întrebări, dar acei adolescenţi erau elevi într-o perioadă în care doctrine lipsite de logică, 
de justificare, necorespunzătoare timpului lor se făceau simţite la tot pasul, tinerii fiind conduşi spre nesiguranţă şi 
neadevăr. 

Îndemnaţi să se limiteze la principiile ideologiei comuniste, elevii erau orientaţi către o artă de a trăi ce 
implica falsitatea şi manipularea fiinţei umane care nu mai putea fi stăpână pe propria-i decizie şi, mai ales, pe 
propriul destin ce este inevitabil condus de o fiinţă superioară. La acestea se adăuga şi faptul că omul comun părea 
incapabil să se ridice prin mijlocirea gândirii, devenise simbol al celui care încearcă să se înalţe prin cruzimea 
faptelor, iar nu prin cutezanţa purtării. 

Ideile fundamentale susţinute de M. Kogălniceanu în articolul "Introducţie" la "Dacia literară" ce îndemnau 
orientarea scriitorilor către teme ca: folclorul, istoria, natura erau înlocuite cu eficienţă pentru atingerea obiectivelor 
propagandiste. Prin urmare, scrierile din acea perioadă erau lipsite de valoare estetică şi literară, dar adolescenţii 
erau nevoiţi să le studieze şi totodată, "să comenteze" aceste lucrări ce nu puteau atinge valoarea pe care o 
impuneau autorii clasici. Aceste restricţii se făceau simţite şi în literatură, lucrările puse în circulaţie la acea vreme 
neputând atinge profunzimea, autorul nu se mai putea expune în faţa cititorului prin intermediul limbajului figurativ şi 
astfel imaginile ce se construiau în mintea elevului obligat să studieze o astfel de literatură erau doar simple 
întâmplări care aduceau aminte doar de îndatorirea omului faţă de partid :  
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"Să-mpletim pe malul gârlei / Un coşuleţ de rogoz / Plin cu florile culese / Noi să-l ducem în colhoz." 

 
Spiritul învăţământului era modificat conform ideologiei prin 

însăşi vestimentaţia copiilor atunci când făceau primii paşi către lumea 
cunoaşterii. De la cei mai mici, Şoimii Patriei, la pionieri şi utecişti, 
toţi erau înregimentaţi sub uniforme. Era ca într-un ritual în care totul era 
supus schimbării: gândurile, ideile, iluziile aveau să urmeze o 
traiectorie cunoscută atât de bine din exterior, dar care părea inedită 
atunci când inevitabil trebuia să i te supui. Această uniformizare te 
încadra într-un tipar şi anume cel al elevului ce urma să se ridice prin 
cunoştinţele acumulate la nivelul de gândire al « omului 
multilateral dezvoltat ». Totodată, această egalitate între 
adolescenţi dădea şansa fiecăruia de a ieşi din acel tipar prin prisma 
puterii sale de individualizare.Totul era asemeni unui joc în care cel 
dispus să se ridice putea să urmeze o singură linie, care îl îndruma 
către toate domeniile, achiziţiile personale ajutându-l să evolueze "pe înalte culmi de progres şi civilizaţie".    

 
Ne bucurăm astăzi, noi, elevii unei Românii noi, de libertatea câştigată greu, dar mai ales avem satisfacţia 

de a scruta singuri viitorul, de a nu fi « călăuziţi » prin falsitate, ipocrizie şi minciună. Nu vom avea şansa de « a 
construi societatea socialistă multilateral dezvoltată şi înaintarea României spre comunism » şi nu vom putea spune 
nicicând « TOT ÎNAINTE ! » cu voci false, impuse de împrejurări, dar nici nu ne vom teme să spunem adevărul.  

Cred că preferăm dificultăţile unei tranziţii prelungite prea mult, paradisului promis de regimul comunist. 
 

ROMEGA ANDREEA, clasa a XII-a G 
(Diplomă de merit – concursul naţional de eseuri organizat de I.I.C.C.R., iunie 2008) 
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Balul Bobocilor, la analiză  
Fie că este vorba despre prinţi şi prinţese, actori şi actriţe, cântăreţi şi cântăreţe, V. I. P. –uri şi aşa mai departe, balul 

e întotdeauna un eveniment mult-aşteptat de toţi – elevi, profesori sau chiar de cei care de multă vreme nu mai au nici o 
tangenţă cu liceul. Aşadar, s-a dat startul balurilor toamnei 2008. Balurile nu sunt doar o competiţie pentru a clasifica, la final, 
cele mai reuşite baluri vasluiene, dar cu siguranţă, la fiecare liceu se vrea ca ai lor să fie cei mai tari.  

Ce este balul până la urmă? 
Eu l-aş defini ca o ocazie în care ne distrăm toţi şi o ocazie cu care, măcar pentru o seară, profesorii să uite că sunt 

profesori, iar elevii că sunt elevi. Ce ar fi balul fără cele două extreme - clasa a IX - a şi cea de-a XII - a? Clasa a IX-a este de 
obicei vedeta serii; de aici se cern frumuseţile liceului, Miss şi Mister, iar clasa a XII-a este cea care din spate organizează totul; 
vedeta din culise. Dar clasa a XII-a are şi prilejul să scape de nişte ore pe diverse motive gen „Ştiţi, chiar trebuie să merg să 
vorbesc cu sponsorii. Acum!!“. Mai scapă, pentru o perioadă şi de stress-ul Bacului şi de profesorii care nu contenesc să le 
amintească: „Bacul e la uşă şi voi nu învăţaţi!”. 

La sfârşit, după multă trudă, se aleg toţi cu… experienţă şi amintiri plăcute, bune de povestit: „Măi, când eram eu 
într-a XII –a am organizat cel mai tare bal! Pe vremea mea …“.  

Cum e până la urmă cu balul… Participaţi la bal şi veţi vedea. „Avem di tătii..!” Distracţie plăcută! 
 

DACĂ E BAL….. SĂ FIE BALUL BOBOCILOR ! 
 
Viaţa înseamnă memoria, ce reprezintă trecutul, simţurile şi atenţia – prezentul, dorinţa şi 

aşteptarea – viitorul. Când aşteptam să ajung liceean întâmpinam, de fapt, viitorul. Am ajuns aici, văd şi 
simt bucuria prezentului şi evoc trecutul amintindu-mi. 

Vorbesc din perspectiva unui elev în clasa a XII-a, pentru care acest an înseamnă răscrucea 
dintre prezent şi viitor, care anul acesta a petrecut pentru ultima oară la Balul Bobocilor şi care speră că 
astfel de momente vor mai fi şi în viitor.  

Nu exagerez cu nimic dacă spun că Balul Bobocilor este un eveniment, care ne reuneşte pe toţi, 
elevii şi profesorii liceului, care ne oferă ocazia de a ne cunoaşte mai bine şi de ce nu „mai altfel” şi nu 
în ultimul rând de a ne distra. Privind în urmă peste ani, amintirile acestea vor face anii de liceu să pară 
cei mai fericiţi şi frumoşi ani ai vieţii noastre. 

Anul acesta Balul Bobocilor s-a desfăşurat, ca de obicei, la Casa de Cultură „Constantin 
Tănase”. Şi tot după cum ne-am obişnuit în ultimii ani, a fost atent îndrumat de coordonatorul pentru 
programe educative, doamna profesor Claudia Ghelbere. 

Cine au fost cei care „au dus greul”, adică organizatorii? Anul acesta colectivul de la clasa a 
XI-a E a ales să se implice în organizare şi putem face remarca, pe deplin adevărată, că s-au achitat 
foarte bine de responsabilitatea asumată. Au găsit sponsori generoşi, premiile de anul acesta depăşind 
aşteptările. Au reuşit să organizeze o seară de neuitat atât pentru concurenţii la titlul de Miss şi Mister 
„LER 2008” cât şi pentru publicul spectator. 

Totul a început în jurul orei 18.00 când Sorin 
Ghiga (ex-colegul nostru care a prezentat şi Balul de anul 
trecut, absolvent deja dar încă legat emoţional de liceul 
nostru) şi cele două drăguţe asistente ne-au urat bun venit 
şi au dat stratul unei seri concurs extrem de atractive. Ideea 
de a organiza Balul Bobocilor în jurul devizei „Unitate în 
diversitate”, mottoul Uniunii Europene, a avut drept punct 
de plecare (cred!) declararea anului 2008 ca Anul 
European al Dialogului Intercultural.  

Bobocii au intrat în scenă vădit emoţionaţi, 
copleşiţi de aplauzele publicului, care a apreciat ineditul 
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propus de organizatori. Concurenţii au intrat în scenă pe ritmuri europene, imnul UE fiind ales ca fundal 
sonor, însoţit şi de o proiecţie bine realizată.  

Muzica este preluată din Simfonia a IX-a 
compusă de Ludwig Van Beethoven în 1823. Pentru 
ultima parte a acestei simfonii, Beethoven a transpus 
în muzică versurile poemului „Odă bucuriei”, scris de 
Friedrich von Schiller, poem care exprimă viziunea 
idealistă a lui Schiller asupra înfrăţirii omenirii, 
viziune pe care şi Beethoven o împărtăşea. În paşi de 
dans ne-au prezentat drapelul european cu cercul 
format din steluţe aurii. Există douăsprezece steluţe 
deoarece această cifră simbolizează perfecţiunea, plenitudinea şi unitatea, aşa că am văzut şi noi 12 
boboci pătrunşi de emoţiile (fireşti dealtfel !) evenimentului. Perechile au ales să reprezinte ţări ale 
Uniunii Europene : România (normal !), Grecia, Italia, Spania, Franţa şi Marea Britanie.  

Probele au fost inedite şi nostime, încă de la început, când concurenţii s-au prezentat în limba 
ţării pe care o reprezentau. Nu a fost nevoie de traducere, pentru că la noi în 
liceu se studiază toate aceste limbi…… poate un pic de ajutor pentru 
greacă….. dar a tradus Sorin ! 

Emoţiile de început s-au 
dovedit a fi benefice, la proba a II-a, 
perechile delectându-ne cu dansuri 
specifice ţărilor pe care le 
reprezentau. Perechea 6 (Marea 
Britanie) a fost extraordinară, atât 
sub aspectul dansului cât şi al 
costumelor, iar « grecii » din 

perechea 2 au meritat cu prisosinţă aplauzele prelungite ale 
publicului. 

Deşi proba surpriză pregătită de organizatori (teste de logică şi intuiţie) i-a cam luat prin 
surprindere, aspiranţii la titlu au luat totul ca pe un joc, din care cu siguranţă au reuşit să înveţe ceva, 
poate şi-au dat seama ce înseamnă munca în echipă sau poate s-au împrietenit cu ideea de scenă. 
Oricum, indiferent că au fost câştigători pe podium sau simpli participanţi, toţi concurenţi sunt viitori 
bunici care vor avea ce povesti nepoţilor peste ani. 

Momentele dintre probe, realizate de colegii noştri din liceu cu aptitudini şi talente (muzică, 
teatru etc.) ne-au binedispus pe toţi. Când a intrat în scenă trupa « Alb 
şi negru » atmosfera era deja destul de încinsă. Au cântat melodii 
foarte cunoscute, care ne-au ridicat pe toţi în picioare. Cred că în acele 
clipe am uitat dacă suntem fani sau nu ai trupei, pentru că prestaţia lor 
a fost deosebită, iar noi eram cu toţii hotărâţi să ne distrăm. 

Distracţia s-a încheiat târziu în noapte, la discoteca Menthor, 
unde am fi rămas noi mult mai mult timp dacă nu ar mai fi şi şcoala 
de a doua zi ! 

Comentariile de după bal ? Numai de bine…. Aşa că anul 
următor, organizatorii ar putea să rămână aceiaşi. Tot au experienţa de 

anul acesta şi e şi ultimul lor an în liceu ! 
 

A consemnat pentru voi, GHIGA CORINA, clasa a XII-a E 
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PERSONLICH...(PERSONAL...) 

 
 
 
Frumuseţe, unicitate, civilizaţie, sunt câteva dintre cuvintele ce descriu întregul numit Germania. 

O stare de spirit specială te cuprinde când îi păşeşti graniţele şi poţi explora fiecare colţişor de natură. 
Deutschland, o ţară în care mă regăsesc, simt altfel aerul proaspăt şi pietrele....  
Câte amintiri frumoase am adunat de-a lungul celor cinci vizite şi câte clipe de neuitat.... 
Fiecare dintre noi are, cu siguranţă, un loc mai aproape de suflet, dacă nu teritorial cel puţin în 

plan mental, în care îşi doreşte să evadeze atunci când se simte apăsat de realitatea, mult prea dură uneori. 
Sau pur şi simplu, caută un spaţiu în care se poate relaxa şi poate visa.... 

Aşa este acest tărâm minunat, Germania, pentru mine..... 
De se întreabă cineva cum am ajuns prin Dresda, Hannover, Magdeburg, Hamburg, Berlin, 

Frankfurt, cheia e tatăl meu, vorbind la modul cel mai serios. Este şofer de profesie şi lucrează la o firma 
de transporturi internaţionale. 

Dealuri, văi, coline, păduri, mii de kilometri, pe toate le-am străbătut alături de el, el la volan, eu 
ca turist. Şi ca orice turist m-am înarmat cu aparatul foto, transformându-mă într-un mic spion, ce-şi dorea 
să imortalizeze tot acel “je ne sais quoi” care impresionează sufletul şi inima. 

Cu toate că am rostit atâtea laude, vreau să fiu 
sinceră şi să mărturisesc că nu cu mult timp în urmă, aproape 
că uram limba germana; nici nu voiam să aud când părinţii 
mă îndemnau s-o învăţ. 

Schimbarea bruscă din atitudinea mea are un singur 
nume: Tokio Hotel! Gemenii Bill (voce) şi Tom (chitară) 
Kaulitz, Georg Listing (bass) şi Gustav Schaffer (tobe), de 
origine germană, o trupă rock, care în acest moment este în 
top în Germania şi cea mai iubită în Europa (şi de ce nu, în 
lume???). ”Durch den Monsun” este single-ul cu care au 
devenit cunoscuţi şi poate cea mai bună piesă de pe albumul 
„Schrei”! 
 Locul de baştină al gemenilor Kaulitz a devenit 

celebru peste noapte. Loitsche este luat cu asalt de fani, iar eu, ca un fan adevărat, nu am putut fi mai 
prejos.... Cu doi ani în urmă, alături de „mein papi”, 
ne-am hotărât să vizităm sătucul, pentru a doua oară. 
Totul a decurs mai mult decât bine, până când tatăl 
meu s-a decis să găsim o scurtătură la traseu..... care 
ne-a dus în final aproape în Elba. Aproape am 
alunecat cu tot cu autocamion pe o pantă asfaltată 
asemeni unei şosele. O altă aventură a fost să ieşim de 
acolo, dar asta e altă poveste! 

Cu melodiile celor de la Tokio Hotel am 
deprins încetul cu încetul, cuvinte în limba germană, 
mai apoi propoziţii, ajungând în cele din urmă să 
înţeleg slove nemţeşti. Iată cum, o bună motivaţie a 
transformat repulsia în pasiune... 
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“Ich liebe Deutschland! Ich liebe die deutsche Sprache! Danke schon Tokio Hotel fur 
immer aus meinem ganzen Herzen!” 

 
Tot mai departe de casă şi tot mai aproape de frumuseţe! Noua destinaţie, Berlin…un oraş plin 

de istorie, de clădiri vechi, de verdeaţă şi monumente.... Faimoasa Poartă Brandenburg …cât de 
impresionantă! Eram absolut uluită… Doar şase piloni solizi, asta este întreaga susţinere pentru colosul de 
piatră deasupra căruia tronează caleaşca cu 4 cai, opriţi parcă de timp, pentru ca norii să dezmierde părul 
reginei. 

 
Se spune că fotografiile nu pot vorbi, 

însă eu vreau să contrazic afirmaţia. Atât de 
grăitoare, atât de vii, limbajul în care îţi 
vorbesc fotografiile e unul vizual, e un mesaj 
uşor de descifrat dacă vrei să-l înţelegi sau unul 
complicat, dacă încerci să găseşti sensuri 
ascunse imaginii.  

 
Poate cel mai cunoscut personaj al 

Germaniei este Hitler. În strânsă legătură sunt şi 
lagărele de exterminare, dintre care am avut 
ocazia să vizitez două, Auschwitz şi Birkenau, aflate pe meleagurile Poloniei. Ce am văzut, nu voi uita 
niciodată... 

Până la urmă, istoria e istorie, iar prezentul e tot ce contează.... oamenii s-au schimbat cu 
siguranţă, dar amintirea trebuie să rămână. 

 Am intrat pe o poartă mare din fier, ce pare o trecere din prezentul actual, în prezentul acelor 
vremuri, deoarece am avut impresia că timpul s-a oprit în loc. Aproape toate clădirile păreau a fi părăsite 
de curând, deşi trecuseră mai bine de 60 de ani de când au fost eliberaţi supravieţuitorii. Eu una, credeam 
că visez şi că acolo nu s-a întâmplat nimic rău, mereu a fost pace şi linişte ca acum… Liniştea acelor 

locuri, era una apăsătoare însă.... Chiar şi pietrele vorbeau în 
linişte. Placheta în limba română am observat-o greu printre 
celelalte în toate limbile europene.  

 
STRIGĂT DE DEZNĂDEJDE ŞI AVERTISMENT PENTRU 

OMENIRE SĂ FIE PURURI ACEST LOC ÎN CARE HITLERIŞTII AU UCIS 
APROAPE UN MILION ŞI JUMĂTATE DE BĂRBAŢI, FEMEI ŞI COPII, ÎN 
PRINCIPAL EVREI DIN DIFERITE ŢĂRI EUROPENE. 

                  Auschwitz-Birkenau 
                            1940-1945            
 
Poate acest strigăt de deznădejde ne va face să fim mai 

buni unii cu alţii şi ne vom da seama că ura şi răul nu duc la nimic 
bun în final… 

            
                     

Polcovnicu AlexPolcovnicu AlexPolcovnicu AlexPolcovnicu Alexandra Ionela, clasa a XIIandra Ionela, clasa a XIIandra Ionela, clasa a XIIandra Ionela, clasa a XII----a Ea Ea Ea E    
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Zi de zi omul se confruntă cu situaţii şi probleme dificile care nu întotdeauna îi mai lasă puterea 

de a fi vesel şi surâzător. Puterea de a zâmbi, de a te bucura de orice clipă, vine din interior.  

Poate că nu pentru toţi oamenii starea de spirit se reflectă la exterior, însă cei mai mulţi îşi 

făuresc un chip prin fiecare izbucnire sau conciliere cu sine însuşi sau cu ceilalţi. De cele mai multe ori, 

oamenii trecuţi prin încercări dobândesc prin experienţa proprie o forţă care poate scoate la liman orice 

suflet copleşit de valurile vieţii. Conştientizând că problemele sunt inevitabile, cu mai mult entuziasm şi 

optimism, le putem depăşi, indiferent de dificultate. 

Nu cu mult timp în urmă, am cunoscut o persoană ce m-a uimit printr-un surâs permanent, 

enigmatic, doar pentru cei care nu o cunoşteau îndeajuns. Situaţiile ivite în zilele următoare mi-au 

demonstrat  că era de un calm nemaiîntâlnit şi că aborda zâmbetul ca un efect al liniştii sale lăuntrice. Nu 

trăia în condiţii diferite faţă de cei din jurul său, însă singura diferenţă era că deţinea secretul unui zâmbet 

neîntrerupt. Optimismul era ingredientul pe care îl adăuga oricărei compoziţii, nelăsând loc îndoielii, 

deznădejdii sau pesimismului. Aşa cum am învăţat să privim cu normalitate desfăşurarea anotimpurilor cu 

toate schimbările capricioase ale vremii, tot astfel este firesc ca şi greutăţile prin care trecem să fie 

considerate ca făcând parte din cotidian. 

Întotdeauna  contează mult începutul unui lucru, dar mai presus de toate este finalul. Este 

important să nu te descurajezi când ai avut parte de o cădere. Cu mult curaj poţi să o iei de la capăt 

oricând, fără să-ţi pierzi surâsul, ştiind că a doua şansă poate fi oportunitatea pentru a te depăşi pe tine 

însuţi. 

 

Andreea Moga, clasa a X-a F 
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ZIARIST…. DE VACANŢĂ !  
 

 (ASIS) – În perioada 12-19 iulie, trei liceeni din cadrul Liceului Teoretic "Emil Racoviţă" reprezintă judeţul Vaslui în Tabăra Naţională de 
Jurnalism de la Muncel, judeţul Iaşi. Organizatorii, Autoritatea Naţională pentru Tineret, Direcţia Judeţeană pentru Tineret Iaşi, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi-au propus ca timp de o săptămînă, pentru liceenii care fac parte din diverse colective redacţionale 
şcolare, tabăra să devină un adevărat centru de formare al jurnaliştilor de mîine. Alături de activităţi recreative, specifice unei tabere de vară, 
cei 80 de liceeni "gazetari" vor participa la schimburi de experienţă asupra tehnicilor de redactare şi tehnoredactare, multiplicare şi difuzare a 
materialului publicat, întîlniri cu scriitori şi jurnalişti de la diverse ziare şi reviste culturale din Iaşi şi aşa mai departe. (Mihai Prodan) 

 
Socoteala de acasă  nu se potriveşte cu  cea din... tabără!  

 Vlad Gheţu, clasa a X-a F 

  

Cu câteva zile înainte de a termina clasa a 
IX-a, am fost anunţat că voi pleca într-o tabără de  
jurnalism, oferită gratuit de conducerea liceului  
pentru activitatea depusă la redactarea unei reviste 
a şcolii. M-am bucurat, fireşte: era pentru prima dată 
când primeam şi alceva decât diplome. Mă şi 
gândeam la o săptămână de leneveală adevărată, 
cu  seri petrecute la discotecă, dormit până târziu, 
foc de tabără şi câteva concursuri pe tematica 
taberei. Ee, nu prea a fost chiar aşa...  

Dar să vă povestesc..... 

Împreunã cu profa de latină şi doi colegi 
mai mari, Victor şi Oana, am plecat către Paşcani 
încă de la primele ore ale dimineţii. Odată ajunşi aici 
am fost nevoiţi să-i aşteptăm câteva ore şi pe cei 
care veneau din alte zone. Dormeam pe noi, dar o 
întâmplare nostimă ne-a scos din amorţeală. „Ăştia 
pe aici plimbă câinii de urechi!” a spus Victor. Ne-am 
uitat toţi către locul în care se îndreptau privirile lui şi 
am văzut cum un bărbat scotea un câine afară dintr-
un fast-food, ţinându-l bine de urechi.  Cum îl lăsa 
liber afară, câinele atras de miros probabil, intra din 
nou în magazin, omul iar îl scotea... iar povestea s-a 
repetat de mai multe ori spre amuzamentul nostru 
care asistam la scenă. Într-un sfârşit, am plecat cu 
un autobuz spre destinaţia noastră finală: Tabăra 
Naţională de Jurnalism  Muncel.  

Tineri cu plete, cu lanţuri la kilogram şi 
cercei. „Ăştia sunt emo toţi! Ascunde lamele !” a râs 
Victor.  

După cazare, ni s-a prezentat programul şi tot 
ce ţinea de regulile taberei. La capitolul cazare nimic de 
comentat. Băi în camere, gresie, faianţă, duş cu masaj. 
Ce mai, delir comparativ cu ... alte tabere. La capitolul 
masă, din nou, nimic de obiectat. Papa bun şi sănătos, 
servire ireproşabilă, bucătărie curată. E drept, un meniu 
cam monoton, dar… nu eram la mama acasă.  

Eei, dar pe urmă a început calvarul… Am 
înţeles că, de fapt, în tabără nu ne aşteptau deloc 
distracţie şi somn, ci multă muncă. Ne-am împărţit în 
echipe de lucru: radio, televiziune, presă scrisă. Eu, nici 
extrem de vorbăreţ, nici extrem de prezentabil, adică nu 
prea grozav pentru pus pe sticlă, am ales ultima 
alternativă. Din nefericire eram unicul moldovean din 
echipă, iar ardelenii ne catalogaseră de la primul 
contact drept “nişte ţărani”, astfel încât îmi revenea 
misiunea dificilă de a apăra onoarea “urmaşilor lui 
Ştefan”. Şi aşa am ajuns la Ziarul de Iaşi, unde ni s-a 
vorbit despre ceea ce înseamnă munca de jurnalist, 
despre cum se face un ziar. Norocul meu că nu eram 
chiar străin de domeniu şi ştiam să fac diferenţa între o 
ştire, un reportaj şi o anchetă. Cât despre “butonare” la 
calculator, fără modestie… sunt as.  

HOBBY 
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Aşa că, trebuie să recunosc, am profitat de 
aceste avantaje şi am evitat să fac teren pe o 
căldură insuportabilă! Am rămas în redacţie să scriu 
textele fără să fiu presat de timp. Rezultatul? 
Redactorul şef de la “Ziarul de Iaşi” a considerat că 
unul din cele trei texte pe care le-am scris merită 
prima pagină, ca deschidere de ziar  (întodeauna 
pentru asta se alege cel mai “tare” text), dar a ales şi 
ideea mea de casetă publicitară. Ba chiar mi-a 
propus să  mă recomande unui ziar din Vaslui cu 
care să colaborez în timpul anului.  

Toată munca noastră s-a concretizat într-
un ziar, “Ziarul de Muncel”, care a intrat în 

competiţie cu ziarele realizate de celelalte echipe, 
găzduite de alte redacţii ale unor publicaţii din Iaşi. În 
ultima zi s-au acordat şi premii pentru cele mai reuşite 
publicaţii realizate de elevi. Eram atât de obosit şi 
dormeam adânc când a avut loc festivitatea de 
premiere, dar am avut surpriza să mă trezesc cu o 
diplomă: Premiul I. Sincer, a compensat şi absenţa 
discotecilor şi a focului de tabără (a plouat cu găleata în 
ultima seară!).  

Abia aştept sfârşitul acestui an şcolar. Cine 
ştie?! Poate la vară o să merg într-o tabără de artă 
fotografică …. 

 

“O tabără cu ..... de toate” – Victor Gabriel Ilie, clasa a 12-a I 

Mai erau câteva zile şi terminam clasa a 
XI-a când am primit invitaţia de a merge într-o 
tabără de jurnalism. Am fost propuşi, eu şi Vlad, 
colegul cu care “am făcut echipă” în cadrul 
proiectului Eco-Şcoala pentru redactarea revistei 
Eco-Sfera, considerând că dovedim înclinaţii spre 
acest domeniu, al presei scrise. Am fost plăcut 
surprins şi onorat de invitaţie, dar şi tare mândru în 
sinea mea, dar cred că m-am bucurat prea mult 
neştiind ce mă aştepta! Abia când am ajuns acolo 
am descoperit că lucrurile nu erau deloc aşa cum 
ne-am imaginat noi că vor fi. 

Povestea începe într-o dimineaţă pe la ora 
4, pentru că aceasta era ora de plecare spre 
minunata tabără. Am ajuns în gară primul, ardeam 
de nerăbdare, aş fi plecat singur mai repede, fără 
Vlad  şi Oana, companionii mei în această aventură. 
Prima oprire a fost la Paşcani, de unde am rămas cu 
o amintire nostimă, de care mai râd şi acum cu Vlad: 
un bărbat scotea de urechi un căţel din magazin, 
pentru că se tot băga pe sub mese, iar câinele intra 
imediat înapoi.... Tot în Paşcani am cunoscut şi 
restul colegilor de tabără. Întâlnire grozavă: ne uitam 
unii la alţii şi parcă nu ştiam ce să ne spunem! Nu se 
lega nimic! 

În Tabăra Naţională de Jurnalism  Muncel 
am fost primiţi cu multă căldură. Condiţii foarte bune, 
cazare impecabilă, mâncare bună, nimic de obiectat 
până când am văzut programul taberei, şi gata ne-
am trezit dintr-un vis frumos. 

La împărţirea în echipe de lucru am ales 
presa scrisă, ziarul, pentru că era un domeniu 

oarecum familiar pentru mine şi am crezut că o să-mi 
fie mai uşor.... dar de unde! Aşa a început aventura într-
un domeniu unde nici nu visam să ajung. Am fost 
repartizat la ziarul « Bună Ziua Iaşi ». La redacţie am 
fost preluat de ziarişti adevăraţi pentru instruire în 
“meseria” pe care am ales-o. Ala, o fată foarte drăguţă, 
mi-a explicat ce înseamnă să fii ziarist, cum să alergi 
după informaţii şi cum se scriu articolele. Am înţeles eu 
oarecum ce trebuie să fac şi am pornit pe teren să 
culeg date despre evenimente. M-am oprit la poliţie, 
apoi la o şcoală şi la un birou de informare zonală. Mi-
am notat informaţiile primite şi fuga înapoi la redacţie 
pentru a “executa” câteva articole numai bune de 
publicat! Nou în meserie, nu prea ştiam cum să fac, dar 
mi-am adus aminte ce mi-a explicat Ala şi am început 
să scriu, ca un adevărat ziarist. Unul din articolele mele 
a apărut pe prima pagină, stârnind admiraţia colegilor şi 
mulţumirea mea de sine (mareee!). Tabăra s-a sfârşit 
cu un bal, la finalul căruia s-au decernat premiile pentru 
cele mai reuşite publicaţii realizate de elevi. Dormeam 
pe scaun, eram frânt, însă oboseala parcă a zburat 
când mi-am auzit numele la premiul al II-lea. 

Tabăra nu a fost cum ne-am făcut socoteala 
acasă însă am învăţat lucruri noi, mai importante cred 
decât distracţia, de care am avut totuşi parte, chiar 
dacă numai uneori! Tabăra mi-a arătat ce este de fapt 
ziarul, cât de greu se face, cât de mult se munceşte 
pentru a realiza profesionist informarea celorlalţi. 

Sper să mai am ocazia să particip la astfel de 
tabere, pentru că am început să cred că e mai mult 
decât un hobby de vacanţă. 
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APLICAREA DE CHESTIONAREAPLICAREA DE CHESTIONAREAPLICAREA DE CHESTIONAREAPLICAREA DE CHESTIONARE cu teme de 
ecologie, pe un eşantion reprezentativ de elevi din liceu a 
confirmat interesul acestora pentru problemele de mediu. 

 

CHESTIONAR  ECO 
1. CE ESTE ECOLOGIA 
2. CUM INFLUENȚEAZA ACEST DOMENIU VIAȚA 
OAMENILOR? 
3. CONSIDERAŢI SLOGANUL „S.O.S. - NATURA ÎN 
PERICOL! ” ACTUAL? 

4. CE ACTIVITĂȚI PROPUNEȚI PENTRU A AVEA O ŞCOALĂ ŞI UN ORAŞ CURAT? 
5. CE SE ÎNȚELEGE PRIN POLUARE? 
6. DAȚI EXEMPLE DE POLUARE A MEDIULUI ÎN ORAŞUL NOSTRU. 
7. CE ESTE ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ? 
8. DEFRIŞĂRILE PĂDURILOR AU CONSECINŢE ASUPRA MEDIULUI? 
9. V-AR INTERESA SĂ PARTICIPAȚI LA ACȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI ? MOTIVAȚI. 
 

INTERPRETARE CHESTIONAR  ECO 

 

Studiul de faţă s-a realizat pe un eşantion de 50 de elevi ai claselor a X-a şi a XI-a, cu vârstele 
între 16-18 ani, din cadrul Liceul Teoretic "Emil Racoviţă" - Vaslui. Elevii demonstrează faptul că au 
cunoştinţe de ecologie generală 100%, ştiind cum să definească acest domeniu, sunt conştienţi de 
influenţa acestui domeniu asupra vieţii oamenilor (100%); conştientizează faptul că sloganul "S.O.S. - 
NATURA ÎN PERICOL!" este unul foarte actual (100%); cunosc problemele oraşului Vaslui în materie 
de poluare (95%); vin cu soluţii mai mult sau mai puţin concrete, mai mult sau mai puţin realizabile 
(97%). Unii elevi nu cunosc noţiunea de "încălzire globală" şi nu conştientizează efectele ei (50%); 
consideră că defrişările pădurilor au consecinţe asupra mediului (100%); sunt interesaţi să participe la 
acţiuni de protecţia mediului în proporţie de 75%, restul de 25% motivând că nu au timp sau că nu-i 
interesează (9 subiecţi).  

Concluzia acestui sondaj ar fi că desfăşurarea în liceul nostru de acţiuni ample de protecţie a 
mediului, mai ales în cadrul proiectului ECO-ŞCOALA, are toate şansele să se soldeze cu rezultate dintre 
cele mai eficiente, existând tineri interesaţi şi care cunosc această problematică. De asemenea, 
considerăm că programul trebuie continuat pentru că are susţinerea necesară din partea elevilor, cărora li 
se adresează, dealtfel.  

 
 
 

 
 
Mă săturasem să fac acelaşi lucru în fiecare zi, nu mă regăseam deloc. Motivul? N-am fost 

prea norocos, cine ştie... însă măcar câştigam un ban cinstit ... eram un simplu măturător de străzi.  
Fie că era zi sau noapte, mereu îmi făceam datoria. Într-o noapte, vântul bătea îngrozitor 

de tare, ceea ce-mi făcea munca mai dificilă. Deşi ciudat, deodată, în jurul meu s-a format un vârtej 
cu toate resturile menajere de pe jos: hârtii, cartoane, ambalaje, pet-uri ... mă simţeam inhibat, nu 
ştiam ce să fac în mijlocul lor. 

În acea grămadă care se rotea în jurul meu, zăresc o hârtie pe care scria “Aş vrea să fiu 
din nou copac”. Din reflex, din obişnuinţă, încerc s-o prind şi s-o pun în coş. Ea se fereşte de mine; 
încerc a doua oară, însă ratez din nou. Ba mai mult, se apropie de mine şi-mi şopteşte: “Nu te speria, 
probabil te întrebi cine sunt şi ce vreau. Numele meu este Rica-Rămurica. Cândva am fost regina 
pădurii, până m-au tăiat, iar momentan statutul meu este de Hârtie Rătăcitoare.Vreau doar să-mi 
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găsesc liniştea în lumea asta plină de nedreptăţi, iar menirea mea este să ajung la o înţelegere cu 
voi oamenii, pentru ca semenii mei să nu-şi mai facă griji  că într- o bună zi vor fi şi ei defrişaţi. 

Te-am ales pe tine pentru că ştiu că eşti capabil să ne ajuţi iar când vei reuşi să duci la bun 
sfârşit ce ne-am propus, atunci te vei ajuta de fapt pe tine însuţi. Cum ? Îţi vei da seama la final! 

Deodată un miros de fum greu îmi opri respiraţia. Aerul dens mă făcea să strănut... nu 
simţeam nevoia decât de un singur lucru: o gură de aer proaspăt, curat. Îmi iau mătura şi încerc să 
ies, să-mi fac loc în acel vârtej care mă sufoca.... eram dezorientat, când m-am trezit într-o pădure 
... Aerul tare dar curat şi mirosind a coajă de copac şi a pământ reavăn năştea în mine senzaţii 
nebănuite şi neştiute. M-am aşezat la poalele unui copac ... care a început să-mi spună  ceva, dar eu 
nu înţelegeam graiul copacilor. Merg mai departe şi dau peste o poieniţă... sau mă rog, ce-a mai 
rămas din ce a fost o poieniţă după ce s-a defrişat zona .... Zgomotul surd al drujbei mă apasă ca o 
cască pe creier. Cât de privelişte..... Dezolant! Pământul a alunecat şi în urma ploilor o râpă desparte 
pădurea. În momentul acela nu-mi doream decât să scap cât mai repede de acolo. Nu reuşeam însă, 
alergam şi mă loveam de cioturi, eram ca într-un labirint. După multe încercări de scăpare.... cad jos. 
Nu înţelegeam nimic dar încercam să aflu ce mi se întâmplă. Mi-am amintit spusele Hârtiei 
Rătăcitoare că pentru a se termina totul trebuia să găsesc rezolvarea problemei. Aş fi vrut să dau 
timpul înapoi şi să nu fi regretat faptul că eram un simplu măturător de străzi .... trebuia să mă fi 
mulţumit cu ceea ce aveam. Dar cum nu era cale de întoarcere, am căutat un impuls, ceva care să mă 
lumineze ce să fac... şi cum priveam la firul de iarbă care îndrăznea să-şi facă loc prin litiera 
umedă... a început să crească. A fost un semn! De aici şi până să desluşesc taina mai era un pas. 
Găsesc puieţi la poalele unora dintre copacii scăpaţi de tăiere nu se ştie cum, iar apoi cu coada 
măturii, încep să fac găuri şi  să plantez pomişorii pe unde se căscau gurile negre ale pământului 
care a alunecat. 

Nici nu-mi venea să cred cum s-au înălţat spre ceruri dintr-o dată, cum prăpastia a 
dispărut, razele soarelui mângâiau crengile copacilor  iar în acest paradis primordial găsesc cărarea 
spre ieşirea din pădurea-labirint. Îmi iese în cale Hârtia Rătăcitoare şi-mi mulţumeşte. Dar mai era 
nevoie? Pentru că eu cel puţin mi-am învăţat lecţia despre mediu, despre legăturile din natură care 
dacă sunt întrerupte de oricare factor perturbator, atunci are de suferit viaţa în general, implicit 
şi noi oamenii. 

Faptul că nu puteam ieşi din pădure, reprezintă haosul, dezordinea creată de fiinţele umane 
în echilibrul natural,un semn că aşa va fi pe tot globul, un dezastru ecologic, dacă nu avem grijă ce şi 
cum facem. 

Dacă aş fi povestit cuiva ce mi s-a întâmplat sigur nu  ar fi crezut, pentru că nu ştiu sigur 
nici eu dacă nu am visat. Oricum primul lucru pe care am să-l fac este să-mi continui studiile şi sper 
că într-o zi voi fi unul dintre oamenii care se ocupă de îngrijirea mediului, unul dintre cei cărora LE 
PASĂ. 

                                       
 

BOBOC ANDREEA LARISA, clasa a XII-a I 
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În septembrie 2008 a fost lansat proiectul Tinerii şi drepturile omului  de către 
Fundaţia Pro Woman din Iaşi şi Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri din Republica Moldova, care 
se va derula până în septembrie 2009. 

Scopul declarat al acestui proiect este dezvoltarea socială durabilă a zonelor eligibile din 
România şi Republica Moldova pe principiul cooperării transfrontaliere prin crearea şi dezvoltarea de 
structuri educaţionale non-formale de promovare a drepturilor omului. 

Proiectul este derulat de licee din Republica Moldova (Făleşti, Bălţi, Ungheni, Chişinău) şi 
România (judeţele Iaşi, Botoşani, Vaslui). Din urbea noastră participă liceul nostru alături de Liceul 
„Mihail Kogălniceanu” şi Colegiul Economic „Anghel Rugină”.      

Echipa de proiect din liceul nostru este coordonată de prof. Lisievici Gabriela alături de prof. 
Popa Mircea - asistent proiect, alte cadre didactice şi, evident mulţi elevi. 

 Principalele acţiuni ale proiectului constau în lansarea Clubului „Arta promovării drepturilor 
omului”, crearea  unui forum virtual de discuţii, schimburi de experienţă, înfrăţirea liceelor, lansarea şi 
desfăşurarea concursului de creaţie la nivelul fiecărui Club, desfăşurarea unei tabere de creaţie pentru 
promovarea drepturilor omului, editarea de materiale informative (CD-uri cu piese de teatru, broşura de 
mediatizare şi diseminare a creaţilor concepute de membrii Clubului şi broşura de bune practici). 

Prima activitate a Clubului din liceul nostru a debutat cu acţiunea dedicată Zilei de 10 Decembrie 
- Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, organizată în colaborare cu Direcţia Generală a 
Penintenciarelor Vaslui, LMK şi CEAR. 

Dorim mult succes în continuare proiectului nostru şi numeroase realizări ! 
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Fii cool fără al-cool! 
 

Suntem un grup de elevi de la clasa a X-a 
D. Suntem mai exact o mână de copii inimoşi, cu o 
dirigintă la fel de inimoasă ca şi noi care s-au decis 
să devină cunoscuţi la ei în liceu. Campania 
Alcoolul nu te face mare a picat numai bine!!! 

Cu gândul la premiu - excursia de la munte 
(recunoaştem cinstit!!!) dar şi cu marea convingere 
că avem ocazia să facem ceva bun pentru noi şi 
pentru colegii noştri ne-am hotărât să aplicăm 
programul propus în liceul nostru. Zis şi făcut, 
chiar în cele mai mici detalii: materiale publicitare, 
activităţi, presă .…    

Ne întrebam la un moment dat dacă nu 
cumva suntem prea mici pentru aşa o grozăvie de 
treabă, vorba lui Creangă… Dar totuşi am pornit la 

treabă şi fix de ziua dirigintei i-am făcut cadou un tricou pe care trona triumfător sloganul clasei noastre: 
Fii cool fără al-cool! Orice campanie deşteaptă se bazează pe eficienţă maximă cu costuri minime. Deci, 
tricouri roşii din magazin vopsite de noi cu spray grafitti. Câtă muncă, câtă migală, nici nu vă 
imaginaţi..... 

Colegii din liceu ne-au observat… profesorii la fel… ne gândeam deja că vom fi susţinuţi. Eram 
gata şi pentru următorul pas, materialele publicitare. Deja lucrate manual, pe birourile noastre  de acasă 
aşteptau cam 800 de pliante cu mesaje antialcool şi 100 de steguleţe scrise în aceeaşi manieră, 
confecţionate de noi. De ce? Ne-am gândit că un mesaj scris de mână şi nu de o maşinărie numită PC o să 
fie mai degrabă citit de colegi. Steguleţele au fost oferite drept premii colegilor noştri care au reuşit în 
activităţile derulate să găsească cel mai frumos mesaj antialcool. 

Am cerut permisiunea fiecărui diriginte ca la ora de dirigenţie să facem o activitate antialcool. 
Activitatea avea următorul scenariu: lucrurile bune care derivă din consumul de alcool, aşa cum au venit 
de la colegii din liceu (n-au fost niciodată mai mult de 3 şi toate aveau la bază faptul că te face să fii cool 
în gaşca ta) apoi am notat lucrurile rele… şi am umplut o coală şi încă una… Deja mesajul era clar. Pe 
lângă alte probleme, colegii noştri au evidenţiat că  alcoolul îi face de fapt victima găştii din care fac 
parte. I-am împărţit pe cei din clasă în 5 grupe şi i-am rugat să găsească împreună un mesaj antialcool, pe 
care să-l deseneze. Am premiat cu steguleţe cel mai frumos slogan de la fiecare clasă. Daca ati sti ce de 
drame sunt in vietile unor colegi de ai nostri. Şi aşa am reuşit în 3 săptămâni să ne întâlnim cu elevii de la 
14 clase a IX-a şi a X-a, cam 450 de elevi adică…              

Trebuie să spunem că doamna director ne-a susţinut şi a fost de acord ca pe tot parcursul lunii 
antialcool să purtăm tricourile roşii în locul uniformei oficiale.  

Am provocat la un “duel fotbalistic” echipa liceului, care e neînvinsă de 3 ani în Vaslui, nu că 
băieţii noştri sunt mari fotbalişti (nu le spuneţi că i-am pârât!)… ci să ne vadă cât mai mulţi colegi din 
şcoală. Galerie a fost destulă, iar noi am jucat în tricourile noastre roşii… Scopul a fost atins…Toţi 
întrebau cine a jucat??? A… ăia cu antialcoolul…  

Am fost văzuţi şi apreciaţi şi de d-na inspector educativ din cadrul ISJ Vaslui, d-na Anca Balan, 
care ne-a aplaudat la finalul lecţiei noastre împotriva alcoolului. 

Mai contează dacă am câştigat sau nu vreun premiu???? 
           

Alexandra Băetu, clasa a X-a D, coordonator proiect 
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Asociaţia Divers, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Centrul Regional “Project on 
Ethnic Relations” (PER) pentru Europa Centrală de Est şi Sud-Est organizează în perioada 14-
16 noiembrie 2008 la Târgu-Mureş Concursul Naţional pentru elevi „Diversitatea - o şansă în 
plus pentru viitor".  
 

 
 
Cum a început totul? 
Am primit propunerea să participăm la concursul “Diversitatea - o şansă în plus spre viitor", 

concurs ce urmărea diminuarea deficitului de cunoaştere a interetnică prin dialogul intercultural propriu-
zis şi prin manifestarea artistică a interculturalităţii, altfel spus să acordăm respectul cuvenit pentru 
diversitate culturală în contextul realităţii complexe a societăţii de azi, caracterizată prin coexistenţa 
diferitelor identităţi culturale şi credinţe. Am acceptat fără să stăm prea mult pe gânduri provocarea 
aceasta. 

 
Echipa “TOGETHER” 
Am fost cu adevărat o echipă! Cinci elevi (echipaj cu componenţă mixtă) şi un instructor: Boboc 

Larisa, Ciubotaru Alexandra, Sălăvăstru Larisa - (a XII-a I), Cornea Alin, Romila Dan - (a XII-a H) iar 
profesor coordonator, doamna Lepărdă Ionela. În această formulă am încercat să demonstrăm că elevii de 
etnie rromă nu sunt cu nimic mai prejos decât cei de etnie română şi că putem colabora fără probleme. 
Între noi s-au legat cu acest prilej prietenii foarte strânse aşa cum nu s-a întâmplat în cei 4 ani petrecuţi 
împreună în acelaşi liceu. 

 
Ce s-a întâmplat în continuare? 
La faza judeţeană au participat 2 echipaje din liceu, dar pentru naţionala de la Tg. Mureş ne-am 

calificat noi, “TOGETHER”.  
De data asta nu mai era vorba doar de o probă teoretică (care cuprindea întrebări tip grila din 

domeniile educaţiei civice şi istorie, tradiţiile şi obiceiurile minorităţilor naţionale) ci şi de o probă 
artistică, astfel că a trebuit să ne mobilizăm repede şi eficient. Am decis să încercăm o piesă-pamflet, ne-
am împărţit între noi sarcinile şi materialele de studiu şi la lucru pentru ceea ce urma să fie! 

 
Despre piesă 
Piesa a fost o decizie de ultim moment, dar 

alegerea ei n-a fost decât o simplă întâmplare. Este de 
fapt un pamflet, o preluare de la DIVERTIS care se 
numea “Ţiganii din Sânteşti”, noi adaptând-o în 
“Ţiganii din Fîstîci”. Avea iniţial 7 personaje dar cum 
noi eram doar 5 am adaptat-o. Alegerea rolurilor a fost 
puţin mai dificilă, pentru că fiecare personaj avea un 
anumit caracter şi trebuia să încercăm respectiva 
tipologie astfel încât să ni se potrivească, să-l putem 
interpreta. Tema era cearta dintre două familii de ţigani 
provocată de respectarea tradiţiilor legate de măritişul 
fetei şi ruşinea provocată de familia băiatului. Am 
încercat să scoatem în evidenţă cât mai bine tradiţiile şi 
obiceiurile rromilor. 



 

 22 

 
Cum a decurs concursul? 
La faza judeţeană am câştigat prin eforturi destul de mari, iar marea competiţie ce avea să se 

desfăşoare la Tg. Mureş nu era deloc uşoară. Alte 20 de echipe au participat împreună cu noi, venind din 
toate colţurile ţării. Am plecat de acasă purtând în gând un singur lucru: să dăm tot ce e mai bun din noi!   

La început nu părea nimic promiţător... pentru noi. Până la începerea concursului când spuneam 
că suntem din Vaslui, toţi erau uşor nelămuriţi (ca să nu fiu răutăcioasă). Proba teoretică a părut extrem 
de uşoară pentru cât de pregătiţi eram noi, echipa “Together”. Însă proba artistică era cea care decidea 
ierarhia concurenţilor şi urcarea pe podium. 

În cea de-a doua zi de concurs, la proba artistică echipele au evoluat în ordine alfabetică deci, 
surpriză, eram ultima echipă din concurs.  Nu ne-
am simţit inhibaţi de acest lucru dar stresul era din 
ce în ce mai mare, pe măsură ce trecea timpul, 
punându-ne la încercare răbdarea. Au fost şi echipe 
bune dar şi mai puţin pregătite, însă pentru noi chiar 
nu a contat. Când ne-a venit rândul, am dat tot ce a 
fost mai bun din noi, aşa cum ne propusesem. 
Concursul s-a încheiat cu ropote de aplauze 
furtunoase... eram extrem de emoţionată, aşa cum 
eram cu toţii de fapt. Când am coborât de pe scenă 
toată lumea ne-a felicitat ba mai mult, pentru ediţia 
următoare mulţi dintre participanţi vor prelua şi ei 
ideea piesei de teatru ca probă artistică. 

 
Premierea  
Noi ne-am dorit mai mult, am crezut mai mult, dar am luat doar locul 4 (menţiune). Asta este 

răsplata noastră, restul sunt doar vorbe. Mult, puţin? Pot spune cu siguranţă extrem de FRUMOS! 
 
Un cuvânt de încheiere! 
Greu de adunat în câteva propoziţii ce înseamnă diversitatea... Spun alţii că ar fi o pată de 

culoare într-o lume monocromă, eu aş spune că este o lume ce trebuie redescoperită şi acceptată măcar 
dacă nu iubită. 

Această experienţă ne-a îmbogăţit sufleteşte dar şi sub aspectul achiziţiilor culturale, pentru că 
am învăţat multe despre cei de lângă noi. În liceul nostru învaţă destul de mulţi elevi de etnie rromă, dar 
niciodată nu au fost catalogaţi altfel decât cei majoritari. Poate de asta nu ştiam prea multe despre cultura, 
tradiţiile şi obiceiurile acestei etnii. Această competiţie mi-a arătat o lume deosebită dar foarte specială (şi 
ca mine sunt sigură că sunt extrem de mulţi alţi colegi din liceu). Dialogul intercultural este un factor 
esenţial pentru dezvoltarea societăţii multiculturale româneşti şi europene, societate în care cunoaşterea 
celuilalt, de lângă noi, poate fi o resursă semnificativă pentru fiecare individ, dar şi o bogăţie prin care o 
comunitate dobândeşte o identitate mai puternică. 

 
 

Boboc Larisa, clasa a XII-a I 
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Proiectul prezentat de liceul nostru a primit premiul special al juriului în cadrul proiectului 

transfrontalier "Europa nostra - program pilot de comunicare pe teme europene", finanţat de UE 
prin programul de Vecinătate Romania -Moldova. 

 
Grupul de lucru este format 

din profesorii Velea Eleonora, 
Sălcianu Mirela şi elevele  Lupu 
Monica, Vieru Ana Maria, Lefter 
Diana de la clasa a X-a G. 

Tema acestui proiect este 
comunicarea în spiritul valorilor 
europene. În abordarea acestui tip de 
comunicare este foarte important să 
se ţină seama de cutuma locurilor, 
de păstrarea identităţii naţionale, de 
accentuarea acelor puncte de interes 

comune care să le satisfacă tinerilor nevoia pentru informaţia europeană şi să-i determine să se implice 
mai mult în transmiterea şi implementarea valorilor europene în comunitatea din care ei fac parte.  

În acest sens ne-am propus ca obiectiv general crearea unei reţele performante de voluntari la 
Vaslui în Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” şi la Soroca în Liceul Teoretic “Constantin Stere”, care să 
asigure pe termen lung transmiterea de informaţii în legatură cu ce înseamnă să fii cetăţean al Uniunii 
Europene (drepturi şi obligaţii), dar şi care să asigure o activitate transfrontalieră durabila de comunicare 
in spiritul valorilor europene.  

 De asemenea prin acest proiect ne 
propunem ca cei cărora  acesta se adresează - 
elevi, profesori dar şi părinţi din Vaslui şi 
Soroca – să-şi dezvolte abilităţi de comunicare 
în spiritul valorilor europene, să-şi dezvolte 
abilităţi de implementare a unor activităţi 
specifice, să-şi însuşească metode şi mijloace 
eficiente de comunicare care să promoveze 
valorile europene comune. 

 
 

Lefter Diana, clasa a XLefter Diana, clasa a XLefter Diana, clasa a XLefter Diana, clasa a X----a Ga Ga Ga G    
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REUNIUNE DE PROIECT STARA ZAGORA, BULGARIA 
-MAI 2008- 

La reuniunea din Bulgaria au participat toţi partenerii proiectului de dezvoltare Comenius Ecole 
et les communautes educatives, coordonat de prof. Daniel Phanor din Matinica, Franţa. La mobilitate au 
participat din partea liceului nostru director prof. Anca Anuşcă-Popa, prof. Virginia Pracsiu, prof. 
Mihaela Croitoru şi coordonator proiect prof. Daniel Hulubei. 

La această întrunire s-a continuat  realizarea 
produselor finale, prin punctarea clară a capitolelor ce 
urmează a fi parte din broşura de bună practică în relaţia 
şcoală-părinţi-comunitate educativă. Astfel, Carta va 
cuprinde teme rezultate din analiza în fiecare şcoală 
parteneră: coresponsabilitate, cooperare, mediu de 
lucru, parteneriat, acord, valorizare, informare, exemple 
de bună-practică, viaţa împreună pentru reuşita şcolară 
a elevilor, respectiv copiilor noştri Lucrul pe echipe s-a 
dovedit a fi eficient, la sfârşitul zilelor de lucru 
închegându-se structura lucrării. Partenerii proiectului 
Comenius (Martinica, Portugalia, Italia, România, 
Bulgaria) au contribuit cu exemple din viaţa şcolilor şi a 
comunităţilor din care provin, astfel că textul produsului va fi ancorat în realitatea celor 5 ţări 
participante, cu aplicare imediată şi, sperăm, eficientă. Toţi profesorii, co-autori ai acestei lucrări, au 
beneficiat de ocazia de a-şi expune părerea personală, de care s-a ţinut cont, astfel că această Cartă va fi 
complexă, cu un stil accesibil tuturor beneficiarilor, adică şcolii (prin elevii şi profesorii ei), părinţilor 
(care trebuie să fie parte integrantă din viaţa şcolii) şi comunităţii care ne leagă şi care nu poate lipsi din 
ecuaţia şcoală-părinţi-comunitate. 

În orele libere din după-amiezile calde, 
gazdele din Stara Zagora s-au depăşit în a oferi 
oaspeţilor un program variat, de la spectacole 
susţinute de elevii Liceului bilingv „Romain 
Rolland”, până la vizite în oraş şi în împrejurimile 
acestuia.  

Următoare reuniune va avea loc în 
Isernia, Italia, în luna decembrie a acestui an. 
Acolo se va desăvârşi produsul final, aceasta fiind 
penultima întrunire din acest proiect. Demersul 
nostru de a optimiza relaţia şcoală-părinţi-
comunitate se va încheia în Martinica, 
coordonatorul proiectului, în iunie 2009. 

 
 
 

Coordonator proiect, 
Profesor Hulubei Daniel 

 
 



 

 25 

 
 

 
 

 
 

 
Balul Bobocilor din acest an ne-a oferit, 

printre altele, un moment inedit prin prezentarea 
unei mini colecţii vestimentare creată în cadrul unui 
proiect şcolar care a mizat pe evidenţierea 
potenţialului creator, artistic, al elevelor, în 
domeniul designului. Acest proiect a putut fi 
concretizat şi finalizat prin aportul deosebit al unor 
eleve talentate, care şi-au dedicat o mare parte din 
timpul lor liber şi şi-au exprimat pasiunea în fiecare 
creaţie proprie. 

Elevele implicate în proiect sunt: Morariu 
Dorina, Liruţă Roxana, Costea Emanuela, Codreanu 
Alexandra de la clasele a X-a E şi a XI-a E.  

 
„Originalitatea acestei colecţii a constat în materialele folosite, dar şi în 

designul deosebit, cu influenţe retro, fiecare ţinută 
reflectând, în mare măsură, personalitatea elevelor. Am 

încercat să demonstrăm că din cele mai neaşteptate  
materiale se pot obţine frumuseţi nebănuite. Precum 

Arghezi care „Din bube, mucegaiuri şi noroi”, în cazul 
colecţiei noastre „saci menajeri, pungi şi folie alimentară 

de aluminiu” şi noi „Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi.”    
Colecţia a fost intitulată generic Black and White, 

rezultatele muncii noastre fiind obţinute din utilizarea a 
două non-culori, alb şi negru, cu accente argintii, un 

contrast clar-obscur, armonizat de relaţia gol-plin. Astfel, 
colecţia este unitară, echilibrată, animată de acele accente 

argintii şi de volumele obţinute prin suprapunerea unor 
straturi de materiale.”  

(Roxana Palade, profesor de Educaţie plastică, coordonator al 
proiectului) 

 
„Intitulată Black Rose, rochia reprezentativă a 

colecţiei însumează metamorfozarea unor elemente ce 

simbolizează trăirile intense. Preţiozitatea  trandafirilor 

negri, parfumul lor sugerat, s-a răspândit  în sufletele 

colegilor din sala de spectacol. Creatoarea lor i-a 

înzestrat cu  unicitate şi le-a insuflat totodată o parte din 

sufletul ei. Vopsiţi cu sentimente, trandafirii au format 

întregul, contopindu-se cu rochia precum trupul şi 
sufletul unei fiinţe.” 

(Codreanu Alexandra, XI E, creatoare) 
 
 
 



 

 26 

      
 

Dance fitnessul - alternativa pentru gimnastică 
          

             Dansul este o pasiune pentru mulţi dintre noi şi de ce nu, un mod de viaţă. De aceea 
dance fitnessul poate fi o metodă foarte placută de a slăbi sau pentru a te menţine în formă. Acest gen de 

mişcare nu este încă foarte popular în sălile de gimnastică 
de la noi.  

El a apărut în 1993 în SUA. Şi ca o definiţie este un 
fel de aerobic cu mişcări mai graţioase, folosind o muzică 
foarte ritmată, în special de club. Mişcările care se 
utilizează, stilul de dans, depind în mare măsură de 
instructor. 

De ce să practicăm dance fitness?  
Şi pentru că este considerat un foarte bun exerciţiu 

cardio, deci va îmbunătăţi ritmul cardiac şi circulaţia 
sângelui. De aceea, creierul va fi mai oxigenat, iar plămânii 
vor funcţiona mai bine, rata metabolismului va creşte şi 
organismul va pierde în greutate. În plus, muşchii vor fi mai 
tonifiaţi, abdomenul mai conturat, tensiunea arterială mai 
scăzută şi oasele mai puternice. 

 
 
 
Ce înseamnă acest gen de mişcare?  
Dansul hawaian care practică îndoirea în lateral a 

şoldurilor, în vreme ce trunchiul rămâne drept. Este un 
excelent exerciţiu pentru abdomen. Întâlnim de asemenea 
break dance-ul, care întăreşte muşchii braţelor şi ai spatelui, în 
vreme ce rap-ul îţi va recontura picioarele. Acelaşi efect 
asupra picioarelor are şi dansul rusesc (kazaciok) în care 
bărbaţii dansează pe vine şi îşi aruncă picioarele cu forţă în 
faţă, ţinându-şi mâinile la piept.  

Cel mai distractiv este că poţi încerca şi singur 
diferite exerciţii pentru a te menţine în formă. Dance fitness-ul 
poate fi practicat şi acasă, de oricine, indiferent de vârstă, pe 
orice gen de muzică, cu aceleaşi mişcări ritmate, în egală 
măsură repetate pentru fiecare grupă de muşchi.  

Rezultatul obţinut după câteva săptămâni de dance 
fitness: un corp suplu şi tonifiat dar şi o stare de spirit 
extraordinară. 

Sfatul meu? Dacă vă place dansul, atunci ce mai aşteptaţi ?  
 

  

Verdeş Oana, clasa a XII-a E 
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Antrenează-ţi inteligenţa emoţională! 
 
 
  
« În fiecare om există un potenţial extraordinar.  
Ai încredere în puterea  şi în tinereţea ta.  
Învaţă să-ţi spui la nesfârşit: Totul depinde doar de mine »  

 
Andre Gide 

 
Vi s-a întâmplat să vă întâlniţi cu situaţii în care să nu ştiţi cum să reacţionaţi? Dar să vă pară rău că nu v-

aţi exteriorizat emoţiile la timpul potrivit? Sau poate că aţi simulat o stare emoţională din complezenţă, ca să “daţi 
bine” în faţa celorlalţi? Dacă da, înseamnă că nu aţi apelat prea mult la inteligenţa voastră emoţională, pe care 
fiecare dintre voi o aveţi, numai că trebuie să ştiţi să o activaţi în relaţiile interpersonale. Dacă nu, înseamnă că aţi 
folosit eficient inteligenţa emoţională. Oricum ar fi, inteligenţa emoţională trebuie permanent antrenată în raportarea 
noastră la ceilalţi şi la noi înşine. 

A fi inteligent emoţional nu înseamnă a rezolva rapid şi corect exerciţii de perspicacitate, de matematică 
sau logică, nici a memora un număr mare de informaţii într-un timp scurt şi nici nu înseamnă numai note de 10 în 
catalog. În astfel de situaţii vi se spune probabil „Bravo, eşti inteligent!” Toată lumea ştie ce înseamnă să fii inteligent, 
dar nu toată lumea conştientizează importanţa inteligenţei emoţionale. Inteligenţa emoţională este cea care te face 
să ştii să-ţi gestionezi emoţiile, să comunici eficient cu ceilalţi în aşa fel încat să-ţi atingi scopurile. „Cunoaşte-te pe 
tine însuţi!” (Socrate)este o afirmaţie des întălnită în educaţie ca şi îndemnurile cu origine biblică „Nu fă altuia ce ţie 
nu-ţi place!” sau „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi!”. Aceste motto-uri binecunoscute pot fi considerate ca 
elemente de inteligenţă emoţională. 

Ce sunt emoţiile? Emoţiile sunt trăiri afective care exprimă reacţiile noastre la situaţiile, evenimentele cu 
care ne confruntăm. Ele reprezintă imaginea lumii noastre interioare numai că, pentru a le da posibilitatea să îşi -
exercite rolul în mod eficient şi pentru a ne permite să trăim liber, trebuie să le lăsăm să se exprime aşa cum sunt 
ele, pozitive sau negative. Orice proces de vindecare după o suferinţă, o traumă, o neplăcere începe prin exprimarea 
emoţiilor, prin acceptarea şi asumarea lor, la fel cum evenimentele plăcute se consumă prin emoţii de bucurie, iubire, 
admiraţie etc. Conştientizarea emoţiilor, acceptarea lor şi exprimarea emoţională sunt reguli de aur în creşterea 
noastră spirituală, emoţională. Puteţi începe să exersaţi prin definirea stărilor voastre emoţionale în diverse situaţii, 
ca de exemplu : “Mă simt dezamăgită pentru că nu am reuşit să termin lucrarea” sau „Mă simt fericită pentru că am 
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putut să-l ajut pe colegul meu”. Astfel de afirmaţii vă ajută să conştientizaţi emoţiile voastre, să le exprimaţi, să 
comunicaţi emoţional, să vă adaptaţi situaţiilor dificile. 

  Uneori întămpinăm dificultăţi în exprimarea şi recunoaşterea propriilor emoţii datorită credinţelor, 
prejudecăţilor referitoare la emoţii. Vă prezint mai jos o listă cu miturile emoţiilor, care vă va ajuta să le dăramaţi, sau 
cel puţin să vă puneţi ordine în gandurile voastre referitoare la emoţii. 

• Există un mod potrivit pentru a simţi în orice situaţie 
• A-i lăsa pe ceilalţi să-ţi cunoască emoţiile este un semn de vulnerabilitate 
• Emoţiile negative sunt distructive 
• A-ţi exprima emoţiile este un semn de lipsă de control 
• Emoţiile apar fără nici un motiv 
• Unele emoţii sunt ridicole şi stupide 
• Celelalte persoane pot să judece mai bine sentimentele şi emoţiile mele 
• Emoţiile negative trebuie ignorate 
• Bărbaţii nu-şi exteriorizează emoţiile 
• Dacă prietenii nu aprobă modul meu de a simţi, înseamnă că nu ar trebui să simt astfel 
 
Există exerciţii pentru creşterea inteligenţei emoţionale?  
Inteligenţa emoţională nu are limite; oricine e pregătit şi doreşte poate să-şi îmbunătăţească nivelul de 

inteligenţă emoţională. Cum? 
1. Fă o listă cu primele trei lucruri care sunt cele mai importante în viaţa ta. Poţi să ai acolo: familia, cariera, 

sănătatea, prietenii – tu ştii cel mai bine. 
2. Pentru fiecare dintre cele trei, scrie în cât mai multe cuvinte care e scopul tău. „Să câştig foarte mulţi 

bani”, „Să fiu foarte iubită şi respectată” etc. 
3. Pe o scară de la unu la cinci, cât de mult îţi doreşti să ţi le îndeplineşti? Dă-ţi note! 
4. Identifică motivele pentru care nu ai punctajul maxim, cele care ţin de tine. În felul acesta, vei şti ce 

emoţii trebuie să-ţi controlezi şi vei fi din ce în ce mai atent/ă. Succesul se obţine cu efort! 
Beneficiile Inteligenţei Emoţionale:  

* Performanţe mărite 
* Motivaţie îmbunătăţită 
* Inovaţie sporită 
* Încredere 
* Leadership şi management eficient 
* Muncă în echipă excelentă 

Inteligenţa emoţională, scrie D. Goleman, se îmbogăţeşte în general o dată cu experienţa de viaţă. 
Inteligenţa emoţională poate fi antrenată prin motivare, exerciţiu şi feedback.  

Poţi încuraja feedback-ul de la colegi pentru a sesiza la timp momentul în care greşeşti – întrerupi, nu 
asculţi ce spune celălalt, reacţionezi disproporţionat etc. Apoi, reamintindu-ţi greşeala, o poţi evita data viitoare.  

Dacă aveţi nevoie de repere referitoare la capacităţile de comunicare inteligentă a emoţiilor, puteţi să vă 
evaluaţi inteligenţa emoţională accesând site-ul http://www.inteligenta-emotionala.ro/ sau apelând la consilierul 
şcolar. Astfel veţi şti de unde să plecaţi în dezvoltarea inteligenţei emoţionale. 

Trebuie să vrei, să ai răbdare şi să perseverezi! 

Profesor psiholog, 
               Cristina Vîntu 
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O altă generaţie de elevi se pregăteşte să finalizeze 
„contractul” cu Liceul şi, cum e firesc de altfel, cei mai 
mulţi dintre ei au cel puţin o opţiune privind studiile 
viitoare. M-am gândit, în acest sens, că ar fi interesant să 
aflăm dacă opţiunile lor au vreo legătură cu profilul şi 
specializarea la care au studiat în cei 4 ani, dacă este aceasta 
motivaţia de bază în alegerea unei cariere. 

Am ales să fac un sondaj la clasa a XII-a I, profil 
UMAN, specializarea ŞTIINŢE SOCIALE, din simplul 
motiv că aceasta e clasa din care fac şi eu parte şi îmi 
cunosc destul de bine colegii. 

Iată cât de variate sunt deciziile lor! 
„Nu pot spune că acest profil mă influenţează foarte mult. L-am ales, deoarece îmi oferă mai 

multe posibilităţi în alegerea unei facultăţi. Pot merge la Litere, la Administraţie, la Economie etc. 
Probabil, voi urma tot un profil uman... dar mă mai gândesc.” (Andra Popescu) 

„Specializarea aceasta m-a ajutat să realizez faptul că relaţiile cu oamenii, în general, comunicarea 
şi socializarea sunt câteva lucruri care mă vor ajuta în cariera pe care o voi urma.” 

(Anca Dărăbuţ) 
„Ce am urmat în liceu nu a fost alegerea mea, pentru că a decis calculatorul, dar mi-a plăcut tot ce 

am învăţat aici. Nu m-am decis în privinţa carierei, dar îmi vor folosi cunoştinţele generale dobândite.” 
(Cristina Lapa) 

„Când am intrat la acest liceu optasem pentru profilul uman, ştiinţe sociale, deoarece îmi doream 
ca după terminarea liceului să intru la o facultate unde se studiază istoria. Îmi doream să ajung arheolog 
pentru că mă pasionau foarte mult documentarele istorice şi tot ceea ce avea legătură cu istoria, însă 
acum... îmi doresc altceva!” (Alexandra Bulgaru) 

„Pentru specializarea ştiinţe sociale am optat hotărât din clasa a VIII-a, deoarece îmi plac limbile 
străine, istoria şi limba română. După absolvirea liceului îmi doresc să mă orientez spre ceva asemănător, 
întrucât mă simt pregătită şi consider că aş fi în stare să mă descurc la o facultate pe acelaşi profil.” 
(Diana Bostan) 

„După terminarea gimnaziului eram foarte sigură că vreau şi pot să intru la ştiinţe sociale, deşi nu 
acest liceu a fost prima opţiune. Dar nu liceul contează, ci propria voinţă de a studia. Această specializare 
mă ajută foarte mult să-mi îndeplinesc cel mai mare vis, acela de a fi studentă la facultatea de Drept. Prin 
urmare, nu am ce regreta.” (Nicoleta Buhuş) 

„Am ales ştiinţe sociale pentru că... nu-mi plăcea matematica. Cu siguranţă, alegerea carierei va fi 
în strânsă legătură cu ceea ce am studiat în aceşti 4 ani. Dacă aş opta pentru un profil real, sunt conştientă 
că nu aş face faţă.” (Andreea Onilă) 

„Mi se părea că sună „pompos” „Ştiinţe Sociale”. Nici pe departe. E o specializare interesantă, 
lejeră, în care dobândeşti cunoştinţe pe care le numim „generale”. Nu voi urma istorie, filosofie sau ceva 
de genul acesta, ci vreau să merg la o facultate de jurnalism. Am învăţat multe despre ce înseamnă 
comunicare.” (Larisa Boboc) 

„Mi-a plăcut ce am învăţat, însă prefer să merg spre lumea naturii, să studiez Ingineria Mediului, 
un profil, cred eu, mult mai interesant.” (Roxana Teslaru) 

„Aceşti 4 ani de studiu au însemnat muncă în echipă, proiecte şi diferite analize, anchete 
sociologice. Asta vreau să fac în continuare, pentru că... mi se potriveşte.” (Andreea Gîlcă) 

 
Am ales doar câteva opinii, bazându-mă pe sinceritatea exprimării colegilor mei şi, 

concluzionând, se pare că nu au trecut prin şcoală ca „raţa prin apă”, ci au profitat la maxim de ceea ce li 
s-a oferit şi au transformat specializarea aleasă în timpul liceului într-o motivaţie pentru studiile viitoare. 

 

A consemnat  Anca Dărăbuţ din unica clasă a XII-a I 
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Moraru Paula 
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 
Absolventă promoţia 2008 

 
 

Ai grijă de viaţă, ai grijă de apă! 
 

Creşte, curge, sare, se învolbură, spumegă, se pierde, se regăseşte, 
se lăţeşte, se adună, îneacă, naşte, se împotmoleşte ori se evaporă ori iar 
se întoarce, se face mare, se varsă şi devine linişte lângă viaţa cea fără de 
sfârşit... 

Fac pe mortul la suprafaţa apei aproape de mal, aud viaţa ce 
tremură în fiecare moleculă a apei şi lupta ce se dă între nisipul şi unda 
ce-l poartă, fără de voinţă, la poalele castelelor maiestuioase. E un sunet 
ascuţit, pesemne că şi marea-şi are săbiile ei, e un sunet de artificii ce pocnesc de zeci de ori pe secundă, 
aud viaţă fiindcă aud cum circulă sângele prin vene prea puţin încăpătoare şi simt pulsul în timpanele 
inundate sau poate că e sângele meu care dă năvală şi e pulsul meu care sacadează sau poate că sunt unul 
şi acelaşi cu apa, unul şi acelaşi cu viaţa! 

Sunt 75 % apă. 
,,Mi-aş dori să fiu în mijlocul unei întinderi de apă pe o barcă superbă, singură. Dar să fie 

întindere fără sfârşit, nu ca aici, de ai impresia că poţi atinge ţărmul cu degetul şi că marea, marea 
adevărată, se află la începutul unui orizont imposibil de atins!” ,,Nu eşti întreagă!” îmi fulgeră prietenele 
mele, aproape fizic speriate. ,,Mie mi-e frică numai când mă gândesc că fundul este mult mai jos decât 
vreau eu să-mi imaginez.” 

Apa este din ce în ce mai poluată, risipită, secătuită de viaţă, luată pe gratis, înrobită iar gestul de a 
o proteja este lăudat ca şi cum ar fi o acţiune supererogatorie, nu datorie firească.  

,,Chiar, cam cât crezi că are?” ,,Ce? Adâncime? Depăşeşte zece metri, sigur!” Şi mă arunc de pe 
scara iahtului fără vestă, şi mi se face frică realizând că sunt spuma de pe creasta valurilor, poate nici 
măcar atâta voinţă nu am... Colegii mă privesc uimiţi, îngroziţi, curioşi dacă apa e ,,bună”. ,,Sigur! E 
numai bună!” 

Cum ar arăta silueta unui om alcătuită 25% din ceva şi 75% din apa secolului XXI? Apa, care ne 
pulsează în celule, care ne alcătuieşte inima, care potoleşte setea sufletului, să fie apa din toate râurile 
oropsite şi toate lacurile prizoniere bunului plac al omului? Apa se transformă în otravă.  

Îmi este frică şi mai vreau să mă sufoc în mare, să simt organic neputinţa mea, căci altfel de ce ar 
mai fi marea atât de mare dacă nu mi-ar proba nimicnicia fiinţei... dar sunt uşor, mai uşor, din ce în ce 
mai uşor şi pot să înot şi să dobor micile unde, să brăzdez faţa apei şi să fiu puternic! Cât de duplicitară 
este marea! Simţi că te lasă să fii puternic, simţi că te lasă să te bucuri şi simţi că te pătrunde frica de 
adâncuri prin rărunchi, simţi că devii praf de stea în vârtejul unei găuri negre. 
 Sunt 75% otravă. 
 De ce anume mi-ar fi frică? De propria-mi materie? De viaţă? Nu reduc lumea la un simplu 
principiu, la un singur fundament, însă marea mă copleşeşte, mă face gelos, mă tentează şi mă 
îndepărtează. Este un fapt că suntem prea mici pentru a ne măsura cu apa. Este un sentiment că nu mă pot 
stăpâni atunci când mă gândesc la cât suntem de incompatibili dar fascinaţi. Este o ispită. Este o 
absurditate să-mi fie frică. 
 Nu uita să te speli pe mâini! Mă duc să-mi fac un duş. Trebuie să-mi spăl maşina! O sticlă de apă 
plată la 2 litri, vă rog. Ai uitat să uzi florile. Ciocolata se topeşte la bain-marie. Fierul topit se bagă în apă 
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rece pentru a se căli. Iar ai lăsat apa deschisă! Pompierii au rămas fără apă. Suporterii au fost îndepărtaţi 
cu tunurile de apă. Şi poţi continua la nesfârşit. 
 Şi cum ar fi să nu mai visez cu ochii deschişi la marea mult prea îndepărtată şi să merg la munte 
de revelion? ,,Voi faceţi ce vreţi, eu vreau snowboard!” ,,N-ai să reuşeşti!” ,,N-am venit să reuşesc.” ,,Eu 
rămân la schiuri.” ,,Nu, tu rămâi pe zăpadă, cum o s–o păţim cu toţii! Dumnezeule, e mult prea abruptă! 
N-aş putea nici să stau în picioare darămite să cobor pe o placă! Trebuie să existe şi o pârtie pentru 
începători!” Într-adevăr, există! Şi încă ce minunăţie! Zbori, orbit de lumina de pretutindeni, cazi dar  nu 
te doare, te ridici fără a avea vreun simţământ de ruşine, continui fără să te asiguri şi te ia valul de schiuri 
şi poţi doar să râzi! 
 Suntem dependenţi şi atât de puţin recunoscători! Apa este ceasul după care ne organizăm viaţa. 
 Lumina pe care o ai încrustată pe retină nu te părăseşte nici după multe ore după ce ai părăsit 
pârtia. Şi când te gândeşti că în definitiv e apă... Sigur că e apă! Toate hainele-mi sunt ude, părul e ud, 
ghetele mele dragi sunt ude... Şi totuşi vânătăile de pe genunchi... e minunat, apa care mă face atât de 
uşor, mă face la fel de uşor, neîndemânatic.. 
 Apa este de stare de spirit, lacrimi, ploaie, puritate, transparenţă, este necesitate şi sete, este 
bulbuci şi plăcere. 
 Urăsc că trebuie să merg în camera cu patru duşuri, din care două sunt bineînţeles stricate, trebuie 
să merg într-o cameră plină de vapori... picuri ce atârnă din tavan şi fac în ciudă gravitaţiei, ameninţându-
mă să cadă în moalele capului. Nu mă simt bine printre tenebre, mă îneacă mai mult decât o face marea... 
şi halatul ăsta ce greu cade pe piept şi cât de lungă e coada şi de ce au făcut ăştia numai patru duşuri?! Pot 
să-mi imaginez că sunt într-o mare vaporoasă, şi că viaţa este sub formă de vapori. Singura senzaţie pe 
care pot să mi-o apropii este norul. Sunt într-o cameră de nori. Şi odată intrat sub duş o să mă elibereze 
ploaia, conducându-mă spre pământ. 
 Apa e tristeţe şi dezintegrare, e maturitate şi bacovianism, e încorsetare şi sclavă gravitaţiei, e 
inundaţie şi supărare. 
 Mă întreb unde nu a reuşit să pătrundă apa: este în organism, 
natură, suflet şi minte... o fi şi-n eter? şi-n univers? şi-n infinit? Eu 
cred că da! Nu pot concepe un univers fără apă! Nu ar fi viu dacă nu 
ar fi apă. Oare dacă storc un asteroid curge viaţă? Şi dacă dau cu 
piciorul într-o gaură neagră mă aleg cu vânătăi? Şi oare dacă stau în 
calea unei ploi de stele se simte ca o ploaie de vară, rapidă şi caldă? 
 Apa inspiră, cere tribut, este firavă, cere protejată, este 
scumpă şi greu de păstrat. 
 Sau s-o fi simţind ca o ploaie de toamnă, grea, monotonă care-
ţi inspiră sinucidere? Tind să cred că este caldă şi rapidă. 
 Adie şi undele se împrăştie, se împiedică de trestiile crescute 
rar, se pierd dar renasc... cât de uşor se înfioară sub zefirul drăgăstos. 
Alunecă, se întind, dansează, tremură, curg şi se sparg. 
 Şi totuşi, când auzi pentru prima oară cuvântul ,,apă”, la ce te gândeşti? 

 
Mă gândesc la viaţă! 
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V-am obişnuit ca în această rubrică să vă prezentăm colegii noştri cu care ne mândrim, 
care au realizări într-un domeniu sau altul. În acest număr am considerat interesant să vedem cum 
este un elev care „face de toate”. Şi iată ce a ieşit: 

  

Nume: Nume: Nume: Nume: Oana Alexandra Verdeş 
Vârsta: Vârsta: Vârsta: Vârsta: 18 ani (11 mai 1990, Vaslui) 

Clasa: Clasa: Clasa: Clasa: a XII-a E, (intensiv lb. franceză) 
 

Olimpiada judeţeană de limba franceză - 2006 
Concurs de caligrame în limba franceza 2007 - menţiune 
Concurs de eseuri Zilele Francofoniei - 2008 
Concurs « Inocenţiu Măcăreanu », Iaşi - 2008 
Atestat de limba franceza DELF nivel B1 - 2009 
Membru în echipa proiectului internaţional de scriere itinerantă “Ederlezi” 
Membru în trupa de teatru în limba franceză 
Participare la Olimpicii Cunoaşterii 2008, 2009 la limba franceză 
 
Concursul naţional “Mesajul meu antidrog” - secţiunea eseu, faza judeţeană, loc I - ediţia 2008 
Concurs Naţional de creaţie literară “Nichita Stănescu”, Drobeta Turnu Severin, loc I - ediţia 2008  
 
Concurs de fotografie organizat de Club Rotary “Vasluiul în alb şi negru” 
 
Concursul de interpretare Arta Actorului “ProArt Vaslui”, martie 2009 
 
Implicare în activităţile Asociaţiei Grupurilor Locale de Tineret (AGLT) în cadrul programului “Tineret în acţiune”. În 
cadrul programului a urmat cursuri de formare nivel starter şi nivel avansat 2006, 2007 (promotor al dezvoltării 
comunitare). 
 
Festivalul de gimnastică şi dans “Ritmurile Tinereţii” ediţia 2006 - locul III cu grupul Dynamic 
                                                                                   ediţia 2007 - loc I cu Dynamic 
                                                                                                      - loc II cu Româncuţele 
                                                                                   ediţia 2008 - loc II cu Româncuţele 
                                                                                                        Menţiune cu Mehec Şabnam 
Competiţia de dans aerobic organizată de Asociaţia judeţeană “Sportul pentru toţi” ediţia 2006 - loc II 
Festivalul Internaţional de gimnastică şi dans “Prietenia” ediţia 2007 - loc I cu grupul Dynamic 
 
REPORTER : Oana, eşti o elevă extrem de implicată în tot ce înseamnă activitate şcolară sau 
extraşcolară. Cu siguranţă însă ai o materie preferată. Ce poţi să ne spui despre acest subiect? 
OANA: Printre materiile care m-au atras încă din şcoala generală se numără istoria, matematica dar, fără 
îndoială, limbile moderne m-au cucerit, în special, limba franceză, de aceea sunt şi elevă la specializarea 
filologie cu predare intensivă a limbii franceze. Îmi place în mod deosebit gramatica acestei limbi, deşi 
este considerată destul de dificil de învăţat. Pasiunea pentru această limbă se datorează, în mare parte, 
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profesorilor deosebiţi pe care i-am avut. Implicarea în tot felul de proiecte lingvistice mi-au menţinut viu 
interesul şi pasiunea. 
 
REPORTER : Este de notorietate palmaresul tău în ceea ce priveşte implicarea în tot felul de 
proiecte şi programe destinate tinerilor. Care dintre ele ţi-a adus cele mai mari satisfacţii şi de ce ? 
OANA: Într-adevăr, îmi face mare plăcere să mă implic în tot ceea ce înseamnă activitate extraşcolară, 
începând cu realizarea programului pentru staţia de radioficare a liceului şi terminând cu proiectele 
şcolare. Am îndrăgit enorm munca la două dintre proiectele la care am participat. A fost interesant, 
emoţionant dar şi foarte distractiv să lucrez împreună cu alţi colegi la 
scrierea poveştii din proiectul « Ederlezi ». Mai mult, a fost o 
provocare. De asemenea, munca de voluntar în cadrul AGLT îmi 
aduce mari satisfacţii pe plan personal şi, cu siguranţă, e un început 
pe plan profesional. Am învăţat ce înseamnă voluntariat, cum se 
lucrează în cadrul unei asociaţii, am cunoscut voluntari din 
străinătate. Şi … partea cea mai frumoasă, fiecare zi de joacă 
organizată de noi mă încarcă cu foarte multă energie, mă 
revigorează. 
 
REPORTER : Eşti în an terminal de liceu, curând vei « zbura din acest cuib ». Cu ce gânduri o 
faci ? 
OANA: .... Nu-mi vine să cred că voi termina liceul. Parcă mai ieri era prima zi de şcoală din clasa a IX-
a, când am întârziat, bineînţeles, şi am rămas în prima bancă, iar acum, deşi am ajuns în clasa a XII-a, (şi 
m-am mutat în banca a II-a!) recunosc că încă… mai întârzii! Privind în urmă nu pot decât să le fiu 
recunoscătoare profesorilor mei, pentru care am tot respectul şi admiraţia. Odată mi s-a cerut să definesc 
profesorul ideal şi nu am ştiut, acum pot spune că profesorul ideal adună câte ceva din toţi profesorii pe 
care i-am avut la clasă. Am avut şansa să fac parte dintr-un colectiv unit, să am colegi de valoare, să am 
un profesor diriginte cu ajutorul căruia am căpătat nişte percepţii sănătoase asupra vieţii şi care m-a 
sprijinit cu adevărat în formarea mea. Opţiunea pentru LER s-a dovedit a fi cea mai bună. Spre viitor 
privesc cu încredere datorită, în primul rând, OAMENILOR din acest liceu. 
 
REPORTER : Există vreo deviză după care te ghidezi în tot ceea ce faci ? 
OANA: Nu pot spune că mă orientez în viaţă după vreo deviză, ceva special, dar întotdeauna am fost 
convinsă că cel mai important este să te implici, să participi, pentru că nu ai nimic de pierdut ci numai de 
câştigat. Nu am excelat întotdeauna în ceea ce am făcut şi am fost, normal, nemulţumită de mine, dar 
faptul că am trăit o experienţă nouă m-a motivat să merg mai departe şi să încerc să-mi depăşesc limitele. 
 
REPORTER : Ce poţi să ne spui referitor la un hobby al tău, dacă 
există ? 
OANA: Îmi place să citesc, în mod deosebit când sunt tristă, melancolică, 
preocupată, pentru că mă detaşez de aceste stări intrând în lumea cărţilor. 
Dar nu numai ! Mi-am petrecut în bibliotecă măcar un sfert din timpul cât 
am fost elevă ! Cititul e ca un microb, odată luat nu mai scapi de el! Şi dacă 
mai găseşti şi un bibliotecar sau un profesor cu acelaşi microb, care să-ţi 
îndrume lectura extraşcolară..... ţi-ai dori uneori să locuieşti între cărţi ca să 
poţi citi cât mai mult. 
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MEDALION LITMEDALION LITMEDALION LITMEDALION LITERARERARERARERAR    
 

IOAN  BABANIOAN  BABANIOAN  BABANIOAN  BABAN    
 
 

Poet, prozator, publicist, Ioan Baban s-a născut la 6 august 1937 
în satul Albeşti, com. Deleşti, judeţul Vaslui într-o familie de ţărani, 
consideraţi după 1948, mijlocaşi. Este cel de-al patrulea copil din cei zece 
ai familiei lui Pavel Baban şi al Elenei  (născută Chiratcu). Viitorul scriitor 
a urmat şcoala primară în satul natal între anii 1943-1947. Era atras de 
timpuriu de lumea cărţii. În anul 1943, când în şcoală s-au instalat nemţii,  
cum mica bibliotecă fusese scoasă afară, el lua din grămăjoara de cărţi 
ceea ce îi plăcea, iar după lectură, le „restituia” în văzduh. Aşa i-a 

cunoscut pe Mihai Eminescu, pe Alexandru Vlahuţă şi Petre Ispirescu. După absolvirea şcolii primare, 
pentru că familia cu greu îşi putea agonisi traiul zilnic, după război, nu a urmat cum ar fi fost firesc 
gimnaziul la oraş, ci a rămas alături de fraţii mai mari, trudind, peste puterile lui, la diverse treburi 
gospodăreşti. La acestea s-au adăugat şi anii de secetă şi foamete din 46-47. Între 1948-1951 a frecventat  
cursurile Şcolii Elementare din Deleşti iar în 1954 era absolvent al Liceului „M. Kogălniceanu” din 
Vaslui.   

Din pricina aceloraşi lipsuri materiale nu a putut urma cursurile unei facultăţi. În anul şcolar 
1954-1955 a funcţionat ca profesor suplinitor, iar între anii 1955-1958 a satisfăcut un lung stagiu militar. 
În ianuarie 1959 a revenit în sistemul de învăţământ ca profesor suplinitor, dar în acelaşi timp a urmat 
studii superioare, fără frecvenţă, la Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic de 3 ani din Iaşi, 
absolvent fiind în anul 1963. Între timp a fost numit profesor titular şi director al Şcolii Generale Laza din 
judeţul Vaslui.  Şi-a continuat studiile superioare la Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” 
Iaşi, în 1970 obţinând licenţa cu o teză despre romanul lui M. Sadoveanu. Până în anul 1980 a obţinut 
toate gradele didactice. În 1973, prin concurs, a devenit profesor titular  de Limba şi literatura română la 
Liceul nr.1 din Vaslui. A fost director al Şcolii generale nr. 1 din Vaslui şi, după 1989, inspector şcolar de 
Limba şi literatura română. Deţine Diploma de profesor evidenţiat, obţinută pentru realizările deosebite în 
activitatea didactică.  

Primele încercări literare datează  din timpul cursurilor liceale, dar la vremea aceea se ajungea 
greu în publicaţii. Liceul nu avea o revistă a elevilor. A debutat cu versuri în presa locală, în 1968, după 
ce, în 1966 apăruse într-o dezbatere cu Mircea Radu Iacoban în revista ,,Iaşul literar” despre Eminescu, 
revizor şcolar, având în vedere că la Şcoala Laza, unde era director, mai exista copia procesului verbal 
încheiat de marele poet în urma vizitării şcolii în primăvara anului 1876. În anii următori a lărgit aria 
colaborărilor la: „Tribuna învăţământului” (la această publicaţie, a fost un colaborator permanent între 
anii 1990-1998, timp în care a publicat numeroase eseuri, articole, comentarii, cu caracter didactic şi 
literar.), „Vremea nouă”, „Adevărul”, „Şcoala bârlădeană”, „Vocea Huşului”, „Convorbiri literare”, 
„Cronica”, „Gazeta de Est”, „Păreri tutovene” ş.a. Dedutul editorial s-a produs  în 1998 cu volumul de 
proză scurtă, „Dincolo de bine şi de rău”.  În anii următori au apărut mai multe cărţi de poezie şi de proză 
(povestiri, nuvele, romane).   

Poezia lui Ioan Baban a fost adunată până în prezent în volumele: ,,Norii cu melancolii”,  „Ispite 
lirice”, „Neguţătorul de drum”, „Apele tăcerii”, „Dresorul de nori”, „Târziu în Empireu” şi „Bagaj de 
prisos”.  

Poetul cultivă o lirică a marilor întrebări sub zodia unui neomodernism echilibrat. Melancolia 
este starea dominantă în multe dintre poeme. Trecutul, copilăria, universul rustic, dorul, drumul, 
evocările, cuvintele, visul sunt câteva din motivele universului poetic. Temele şi motivele sunt reluate 
nuanţat, iar o reîntoarcere la valorile clasice ale poeziei este evidentă în poemele din ultimele volume. În 
,,Apele tăceri”, din 2002, gama lirică se îmbogăţeşte, se  exclude din capul locului ideea că poezia nu mai 
serveşte la nimic, ci e doar artă pură.  
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Proza lui Ioan Baban cuprinde povestiri, nuvele şi romane.  Primul 
volum, intitulat „Dincolo de bine şi de rău”, apărut în 1998, la Ed. Cronica,  
cuprinde povestiri şi nuvele în care eroii au de cele mai multe ori un destin 
tragic, ca în „Bombele lui Fronea” sau „Ultimul ţăran” şi aceasta pentru că între 
ei şi lumea în care trăiesc e o adevărată prăpastie, calea de comunicare e 
definitiv compromisă. Puterea este aceea care oferă individului o caricatură de 
libertate. Un al doilea volum de proză scurtă „O istorie ciudată” a apărut la Ed. 
Timpul din Iaşi în anul 2000. Un loc aparte îl ocupă proza scurtă închinată 
copilului, ca în “O mică evadare”. Naraţiunea din cele două volume are caracter 
obiectiv, autorul mânuieşte cu măiestrie o întreagă 
gamă naratologică. Proza de mare întindere a fost o 
preocupare mult mai veche decât se pare. În romanul 

„Tărâmul interzis” apărut la Ed. Timpul din Iaşi în 2001 se află pagini scrise 
cu vreo patru decenii în urmă. A fost scris şi definitivat între anii 1985-
1988 şi a stat în manuscris încă vreo 12 ani. Cel de al doilea roman este 
„Anotimpul imposibilei iubiri”, în 2 volume. În ultimii trei ani, Ioan Baban a 
lucrat cu migală la o carte de critică şi istorie literară care vizează spaţiul 
vasluian. Este vorba despre „Univers cultural şi literar vasluian -
DICŢIONAR”, un adevărat tratat de istorie culturală şi literară locală, 
însumând aproape 500 de pagini în format academic, absolut necesară pentru 
cei care doresc să cunoască  viaţa spirituală românească dintr-un spaţiu 
mai puţin cunoscut. 

 
Domnul profesor Ioan Baban este o figură reprezentativă a liceului nostru...... 
 
„Liceul „Emil Racoviţă” din municipiul Vaslui ocupă un loc important în activitatea mea de 

profesor de Limba şi literatura română”. Am funcţionat la acest liceu din 1991 până la sfârşitul carierei 
didactice, având o bună bucată de vreme o dublă funcţie, cea de inspector şcolar la ISJ Vaslui şi de 
profesor.  

Cum liceul avea profil teoretic, o parte din clase erau orientate spre  partea umanistică. Exista un 
număr corespunzător de clase de filologie cu elevi foarte bine pregătiţi. Am avut plăcerea să predau la 
asemenea clase de la care un număr apreciabil de absolvenţi au urmat Facultatea de Litere. Astăzi aceştia 
sunt profesori de limba şi literatura română sau limbi străine şi predau la şcoli din judeţul Vaslui. 

Colegii de breaslă, dar şi colegii de alte specialităţi pot fi mândri de activitatea desfăşurată în 
cadrul acestui liceu cu rezultate remarcabile. Se pare că tradiţia îşi spune cuvântul şi rezultatele, ce e 
drept, cu un efort pe măsură, vin să confirme valoarea.  

Urez colegilor tineri de azi mult succes în activitatea didactică.” 
 
OPERA: ,,Zidiri”, vol. colectiv, 1980; ,,Dincolo de bine şi de rău”, proză scurtă, Cronica, Iaşi, 1998; ,,Norii cu melencolii”, 
versuri, Junimea, 1999; ,,Ispite lirice”, versuri, junimea, 2000; ,,O istorie ciudată”, proză scurrtă, Timpul, Iaşi, 2000; ,,Tărâmul 
interzis”, roman, Timpul, Iaşi,  2001, ,,Neguţătorul de drum”, Parnas, Iaşi, 2002, ,,Apele tăcerii”, cutia Pandorei”, 2002, 
,,Ştefan cel Mare între istorie şi legendă”, 2004; ,,Păcală şi Tândală în Europa”, 2004  (Manuscrisul acestui volum de 
epigrame, fabule, poeme satirice şi parodii a fost premiat la Festivalul Umorului de la Vaslui în 2002);  ,,Antotimpul 
imposibilei iubiri”, roman, Ed. Timpul, Iaşi, 2005.  ,,Satana în minijup”, epigrame, vol. colectiv, 2000; ,,Ridendo”, epigrame, 
vol. colectiv, 2002; ,,Sechestraţi în umor”, vol. colectiv, 2004; În curs de apariţie: ,,Bagaj de prisos”, versuri, ,,Târziu în 
Empireu”, versuri, ,,Proprietarul de timp”, versuri, ,,Dresorul de nori”, ,,Transcendenţa morilor de vânt”, versuri, ,,Poemele 
toamnei”, elegii, ,,Oglinzi înşelătoare”, sonete, ,,Bombele lui Fronea”, proză scurtă, ,,Anotimpul imposibilei iubiri”, roman, 
vol. II, ,,Dialectrica stării nefireşti”, eseuri, ,,Pagini despre cărţi şi autori”, critică şi istorie literară etc... 
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Sănduleac Mihaela, clasa a XII-a F 
CAUT ACOLO UNDE 

 
Caut profundul şi nepătrunsul, 

Caut acolo unde nimeni nu vede, 
Caut acolo unde-i speranţa, 

Caut acolo unde sunt surde ecouri, 
Caut acolo unde sunt mute cuvinte, 

Eu caut sublimul văzând printre lacrimi. 
 

Ce caut ? 
Amăgirea... 

Ce caut? 
Nemurirea... 

Pe-o cale pierdută spre infinit. 
Şi trec dintr-o zare în altă zare 
Şi dintr-un soare în alt soare. 

 
Speranţa, iubite, nu moare! 

 
 

Chirica Alexandru, clasa a XII-a F 
Dor  
 
Să vii ca şuvoiul de lavă aprins,  
Cu gânduri negândite, 
Ca viiturile din ploaie crescute, 
Să-mprăştii fiorii gândului încins,  
Şi dor de sălbatic nor. 
 
Ca un cântec să vii,   
Scumpă nebunie lumească, 
Dulce iubire ce ştie  să greşească, 
Ca lumina lunii să fii 
Să vii în mijloc de dor. 
 
Timpul să mi-l ţii în loc, 
Să-mi ocultezi noaptea albastră, 
Cioburi de inimă de a-i să-mi pui la ferestră 
Vino, de-ar fi doar un joc, 
Nor de sălbatic dor..... 

 
 

Pătraşcu Paul, clasa a XII-a F 
CĂRĂRI 

 
Un trup pierdut în ceaţa deasă 

Alunecă încet spre zare. 
E frig şi-n lumea îngheţată 
Domneşte cântecul de jale. 

 
E calea plină de durere 

Iar eu păşesc desculţ pe spini... 
 

De urmele strămoşilor  
Cărarea-i toată-nsângerată 
Şi calc uşor pe urma lor 

Să-mi caut viaţa de-altădată. 
 
 
 

PRINTRE STATUI 
 
Nu am ştiut că-n idolul de-aramă 
Ce falnic mă călăuzea 
Domneşte o durere-aprinsă, 
Povară grea, povară din străbuni, 
Când singur am luptat cu iadul 
Şi ridicat-am ochii din mormânt, 
Nu am ştiut că idolul de-aramă 
Avea, pe veci, să se prefacă-n scrum. 
Şi-atunci, cu inima răpusă, 
Am aşteptat descătuşarea... 
În loc de mântuire, Golul am primit 
Şi teama de Nimic mi-a dăruit. 
 
Acum sunt doar păgânul conştiinţei mele. 
 
Unde te-ai dus, mut idol de aramă? 
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Povestea noastră încă nu s-a terminat de scris, chiar dacă se apropie sfârşitul anului şcolar. Cum se va 
termina ? Nimeni nu ştie…. Depinde de inspiraţia celor din urmă povestitori asa cum am convenit de la bun început. 
Ne-am gândit chiar să devină povestea care să ne însoţească până la absolvire! Să ne facem singuri surpriza de a 
finaliza aventura odată cu liceul.......  

 

 

 

  

THE LOST PRINCESS 
 

[……………………………………………………………………………………………..] 
 

Yes, their first date. The door bell rang. Julia answered the door, with a sweet smile on her face. There was Tajal.  
“You must be Tajal, Josephine’s date. Come in, please!” 
“Yes, I am Tajal Loder. Nice to meet you, Madam.” 
“Josephine will be down in a minute. Have a seat. “ 
But there was no time to rest. There she was….coming down the stairs, in that magnificent green dress. She was like 
a princess, breathtaking, stunning, bright. He knew she was beautiful, but this time she seemed ravishing. “A 
princess”, he murmured. 
Julia looked at Tajal and smiled. 
“Josephine, you look amazing! Here, I brought you a red rose.” His hands shaking, he gave Josephine a marvelous 
red rose, fresh and full of his love for her. 
“Thank you! I love red roses. In fact, I love all kinds of roses. I have a garden full of roses. They are my refuge, 
sometimes. One day you may come and see them, if you’d like to. Right, mom?” But she didn’t wait for an answer. 
“Shall we, Tajal?” 
“Yes, sure. Let’s go, Josephine! Madam, we will be back by ten. See you then. Have a good evening!” 
And they left. It was a warm, starry night. The silence around them was waiting for their whispers to fill with. But their 
voices were useless, the beats of their hearts were just enough. They took a long walk in the park, rarely speaking to 
each other, afraid not to break the spell. But there was no spell, there was their love coming to life, pure, sweet, 
sincere and, who knows, lifelong lasting.  
Time usually runs fast when people enjoy the circumstances. And here they were,  unknowingly, in front of 
Josephine’s house, having to say good bye and hoping for another date. They both knew that it had been the first 
step of their love. They felt that they were meant to be together. They were sure that their destiny was only one. But 
neither uttered a word. They let their hands go, smiled to each other and Josephine entered the house leaving 
behind a soft perfume of red roses. 
Tajal? He must have stayed there for a long time, as he suddenly woke up from his dreaming late in the night. 
“Tomorrow…”, he said to himself. And he left. 
Josephine went straight to her room and opened her diary:  
“Dear Diary, 
I am in love…” 
And she couldn’t write anything else. Was it anything else to be written? 
 
Meanwhile, Manitou found out Josephine’s address… 

(to be continued) 
    

Elevii clasei a XI-a F (intensiv lb. engleză) - grupa 2, sub îndrumarea  

doamnei profesor Croitoru Mihaela 
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L’ENFANCE 
 
 

Je veux être enfant 
Pour apprendre vraiment : 

Ce qui est bon et ce qui est mal. 
Je veux jouer, 

Ecouter une chanson, 
Avoir un chien, 

Pleurer pour un rien. 
Manger de la glace et du chocolat, 

des crèpes et des bonbons. 
Faire les hommes meilleurs. 
Sans envie dans le monde, 

Seulement de l’amour et de l’amitié. 
Je veux me promener 

Sourire et chanter 
Courir sur les trottoirs 

Oublier de faire mes devoirs 
Ecouter ma musique préférée 
Manger des gâteaux préparés 

Dormir avec mon ours de peluche 
Et rêver de devenir riche. 

 
NĂSTASĂ OANA ROXANA, clasa a X-a G 
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ÎN CÅUTAREA  
THALIEI .... 

 
 

Impresii ale NEOlogilor 
 

Ghirvan Ancuţa, clasa a X-a F  
 

Ei bine, voi începe prin a vă spune că noi,  echipa NEO (trupa de teatru a Liceului Teoretic “Emil 
Racoviţă”), am început acest an şcolar foarte entuziasmaţi şi fericiţi pentru că urma să participăm la 
Festivalul Umorului “Constantin Tănase”, nu ca simpli spectatori ci chiar ca protagonişti, pe scenă. 

Prima ediţie a Festivalului a avut loc în anul 1970, dezvoltându-se de la an la an, atât prin numărul 
participanţilor (actori profesionişti şi amatori, trupe de teatru, grupuri umoristice, umorişti, caricaturişti), 
dar mai ales prin calitatea artistică a acţiunilor organizate. În săptămâna 6-12 octombrie 2008, s-a 
desfăşurat ce-a de-a XX-a ediţie a Festivalului Umorului "CONSTANTIN TĂNASE", deci timp de o 
săptămână Vasluiul a devenit centrul naţional al manifestărilor artistice ce vizează satira şi umorul. 

Din nefericire, deoarece au intervenit diferite probleme care ne-au ruinat planurile, speranţele 
noastre de a debuta pe scena acestui faimos festival au fost spulberate şi nu am mai putut să participăm la 
acest grandios eveniment. 

Am hotărât însă că nu putem lipsi sub nici o formă, aşa că am 
participat în postura de spectatori şi odată cu începerea concursului, noi, 
NEOlogii, eram “instalaţi” comod în scaunele sălii de spectacol, dornici să 
vedem cât mai multe interpretări reuşite, din care să reţinem şi să învăţăm 
câte ceva. 

Am urmărit aşadar, puţin melancolici, câteva fragmente ale unor 
piese de teatru, interpretate cu succes de studenţi talentaţi, trupe de teatru, 
umorişti dornici de a arăta tuturor aptitudinile şi dragostea lor faţă de 
teatru. 

Am constatat, spre marea noastră uimire, că dacă am fi participat, 
intram în posesia cel puţin a premiului pentru “Cei mai tineri actori  care fac parte dintr-o trupă de teatru”, 
liceul nostru fiind singurul care a încercat o posibilă participare.  

Închei, cu promisiunea că impresiile referitoare la Festivalul Umorului “Constantin Tănase”  vor fi 
publicate şi într-un număr viitor al acestei reviste, doar că atunci vor veni din partea noastră ca 
participanţi. 

***** 
Suntem o trupă de teatru şi ca orice artist care se respectă căutăm provocări. Când s-a ivit în 

peisajul artistic local concursul de interpretare Arta actorului – „ProART Vaslui”, fără să stăm prea mult 
pe gânduri, ne-am hotărât că nu trebuie să ratăm participarea. Chiar dacă timpul de pregătire era destul 
de scurt şi chiar dacă repertoriul recomandat era destul de dificil de abordat. Ne-a speriat puţin, la 
început, ideea de a participa individual la un concurs de interpretare, pentru că noi suntem o echipă, dar 
am încercat.  

Oricum, ca orice echipă unită, ne-am pregătit împreună! Doamna bibliotecară Mihaela Ghiga a 
fost şi acum cea care ne-a îndrumat dar mai ales care ne-a susţinut cel mai mult în acest demers. Ne-a 
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ajutat în găsirea celor mai potrivite interpretări ale momentelor pe care tot ea ne-a ajutat să le alegem, 
după temperamentul şi aptitudinile fiecăreia dintre noi.  

La preselecţie am fost cam speriate, pentru că participarea a depăşit chiar şi aşteptările 
organizatorilor. Studioul celor de la TvTotal unde s-a desfăşurat de fapt şi concursul era la propriu 
neîncăpător pentru cei aproape 40 de concurenţi prezenţi. La final când am fost anunţate că am trecut 
toate de selecţie şi suntem aşteptate la concursul propriu-zis, credeam că visăm. A urmat o săptămână de 
muncă asiduă, mai ales că văzusem şi contracandidaţii, care nu erau deloc slab pregătiţi. Mai trebuiau 
retuşate multe în interpretarea noastră dar mai important era să lucrăm la stăpânirea emoţiilor care ne 
cam dădeau de furcă.  

Şi a venit 27 martie, Ziua mondială a teatrului, dar şi ziua aşteptată a concursului. Costumele 
erau pregătite, replicile bine stăpânite, fundalul muzical ales cu grijă pentru fiecare interpretare, totul era 
pregătit pentru marea confruntare. 

Cum a fost? Ce s-a întâmplat? 
Timpul se oprise în loc şi nisipul din 

clepsidră a început iar să curgă doar atunci când juriul, 
format din actorul vasluian Lucian Onciu, directorul 
Centrului Judeţean pentru promovarea Culturii şi 
Aurelian Bălăiţă, conf. univ. dr. la Facultatea de 
Teatru a Universităţii de Arte “George Enescu” Iaşi au 
anunţat că începe festivitatea de premiere. 

Locul I nu a ajuns la trupa NEO, dar 
podiumul concursului a fost completat de Smărăndiţa 
Aciobăniţei (a IX-a F şi NEOlog în devenire) şi Laura 
Iordache (clasa a X-a F) - ocupante ale locului al 
doilea, respectiv de Ancuţa Ghirvan (adică eu!). Trei 
locuri pe podium din 6 concurenţi înscrişi de la liceul 
nostru cred că este o motivaţie suficientă să continuăm. Ca să nu mai spun cât de motivant este faptul că 
vom participa la un program de pregătire cu profesori universitari de la Iaşi, ce are drept scop formarea 
noastră pentru o eventuală viitoare admitere la o facultate de teatru din ţară şi în program va fi inclusă 
toată trupa NEO. Pentru că avem potenţial! 

 

***** 
Şi încă mai urmează alte provocări! 
 
Vă promit pentru numărul următor al revistei amănunte despre festivalul anual de teatru pentru elevi 

de la Bârlad, din luna mai, la care anul trecut, după cum ştiţi, am făcut doar o impresie bună, dar anul 
acesta suntem hotărâţi să ocupăm un loc pe podium.  

Anul trecut eram începători, acum avem deja experienţă ca actori. Şi ne pregătim intens pentru asta! 
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Accesul şi participarea la cultură constituie drepturi 
fundamentale culturale, recunoscute ca atare. Între LICEUL 

TEORETIC ”EMIL RACOVIŢĂ”, reprezentat de profesor FLOREA 
LILIANA şi bibliotecar GHIGA MIHAELA, în calitate de 

coordonatori şi BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ”NICOLAE MILESCU 

SPĂTARUL” , reprezentată de profesor Voicu Gelu Bichineţ, în calitate 
de director s-a încheiat începând cu acest an şcolar un acord de parteneriat, care 

are la bază două principii : unul de accesibilizare, menit să faciliteze tinerilor accesul la 
cultură şi unul educaţional, care constă în constituirea, de către cele două părţi, a unei oferte culturale 
clare, atrăgătoare pentru aceştia. Conştientizând importanţa rolului pe care participarea la actul cultural îl 
joacă în realizarea integrării sociale şi în respingerea oricărei forme de excluziune şi marginalizare 
socială, strategia acestui proiect de parteneriat prevede, în acest sens, valorificarea potenţialul culturii şi a 
patrimoniului cultural. De asemenea, parteneriatul are ca scop stimularea accesului la cultură şi a 
fenomenului cultural prin programarea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare între cele două instituţii în 
spiritul formării unei culturi generale vaste şi educării sensibilităţii elevilor prin lectură. Lansarea oficială 
a parteneriatului a avut loc în cadrul acţiunilor desfăşurate cu prilejul LUNII INTERNAŢIONALE A 
BIBLIOTECILOR ŞCOLARE.  

Calendarul acţiunilor destinate acestui eveniment a mai cuprins un simpozion literar « SĂ NE 
CUNOAŞTEM VALORILE CULTURALE », având ca invitat autorul dicţionarului « Univers cultural şi 
literar vasluian », prof. IOAN BABAN, “O carte prin senzaţii” – activitate având ca invitat directorul 
Bibliotecii Judeţene, prof. Gelu Voicu Bichineţ, destinată dezvoltării spirituale a tinerilor prin  stimularea 
sensibilităţii, imaginaţiei, spiritului critic, spiritului de observaţie şi limbajului. S-au mai organizat şi 
rafturi tematice, prezentări de carte, alte activităţi specifice, cu scopul de îmbogăţire a spiritului de 
observaţie, a limbajului la elevi, evoluţia sentimentului de apartenenţă la comunitatea culturală valoroasă 
a judeţului Vaslui, amplificarea interesului tinerilor pentru lectură. 
 
 
 

În loc de încheiere 
Roata, lutul, apa... ? 

                                             
profesor Gelu Voicu Bichineţ 

 
Olar a fost o viaţă şi el şi tatăl său; din asta au trăit şi mândri erau la 

gândul că ce ieşea din mâinile lor de mare trebuinţă era pentru semeni.  
Ce s-o fi întâmplat de la o vreme-ncoace că rodul muncii lui, olar 

vestit, nu mai are căutarea de altădată. Trudea la fel, frământa lutul scos din 
aceeaşi groapă, îl stropea cu apă bună de la fântâna din deal, iar cântecul roţii 
era neschimbat. 

Castroanele şi ulcelele, spuneau unii şi alţii, se spărgeau mai repede, aşchiile erau ascuţite şi 
tăioase iar gustul, da, până şi gustul bucatelor ţinute în aceste vase, cică, se schimba. 

Cum o fi mâine? Cine o mai învârti roata şi cine va modela plămada asta? Cui să spună el cât să 
ardă lutul în cuptor? Cine să înveţe zăngănitul acela dulce al ulcelelor coapte? Dar poate, totuşi... 

Acestea eru gândurile ce-l mistuiau zi de zi. Bătrânul nu contenea să trudească. Ştia sigur că 
peste locurile acelea e o aripă de înger, că lutu-i gras, apa dulce, iar el cu mult suflet, învârte-ntruna roata 
cea veche. 

Mâine, din căuşul palmei sale vor ieşi alte ulcele, poate mai bune şi poate că megieşii vor preţui 
din nou munca sa. 

Căci, de, plămada-i bună, lutu-i gras, apa dulce... ?! 
Dar dacă-i roata de vină !? 
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Şi în acest an, după cum ne-am obişnuit deja, elevii 

claselor a XII-a din liceul nostru au avut de susţinut probe 
scrise în cadrul unei activităţi  de simulare a examenului de 
bacalaureat. 

 
 
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, unii elevi au abordat testarea 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 întâmpină dificultăţi în analiza textului, 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. Excepţiile doar întăresc regula!  

Limbajul elevilor, pe ansamblu, este foarte sărac, reflex al sărăciei 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 dezastruoase, 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 subiecte pentru examen, 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, demonstrându-ne, încă o dată nouă, 

profesorilor, utilitatea. 

Închei 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 care sperăm că sunt 
doar excepţiile care întăresc regula că elevii învaţă serios : 
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Elevii îl prezintă pe Ştefan Gheorghidiu în măsura în care au perceput imaginea lui, adică… în enunţuri 
inedite. 
Cu Ştefan Gheorghidiu Camil Petrescu introduce în literatura română un nou personaj: personajul cu 
structura de caracter. 
 
Ştefan Gheorghidiu, personajul principal, om simplu, doritor de învăţătură şi de a-şi crea grad în armată. 
 
În prima parte a romanului este prezentată ficţiune, deoarece Ştefan Gheorghidiu nu trăieşte deloc 
sentimente. 
 
Ştefan Gheorghidiu este un personaj narator şi din acest lucru nu se poate exprima cu precizie asupra 
infidelităţii Elei. 
 
La început Ştefan îşi aduce aminte cum şi-a cunoscut soţia, la facultate, ca fiind blondă. 
 
El s-a îndrăgostit de cea mai frumoasă fată din facultate, fapt ce-i dădea o stare de mândrie. Toţi băieţii îl 
compătimeau. 
 
Este un personaj aparte, iubăreţ, grijuliu. 
 
Ela este persoana care începe să-i placă viaţa şi care îl înşeală pe Ştefan Gheorghidiu în loc să se alăture 
mai mult lui, adică soţului său, ea face ce face şi ajunge tot cu braţele şi corpul în braţele celorlalţi bărbaţi. 
 
Ela exagerează când filtrează prea mult cu un aşa numit avocat în tren. 
 
De la omul liniştit care îşi iubea soţia mai presus de toate, era acum un om gânditor. 
 
Ştefan Gheorghidiu este prezent în cel de-al  doilea război mondial unde cere permisiunea cu scopul de a 
se împăca cu Ela. 
 
În concluzie, Ştefan Gheorghidiu are un destin trecător în care conflictele îi schimbă comportamentul. 
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În prezent, societatea românească resimte absenţa culturii 

civice, a educaţiei sentimentului colectivităţii, a respectului faţă de 
lege, toate promovate de o disciplină comună recunoscută ca 

necesară.  
Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între 

aceştia şi comunitate, mediul extraşcolar şi extrafamilial, pendulează tânărul, obiect şi subiect 
al educaţiei. Dacă aceste medii educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a adolescentului în activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. Şcoala trebuie să 
aibă contacte cu toate instituţiile sociale interesate direct sau tangenţial de domeniul educaţiei elevului şi 
să stabilească relaţii de cooperare şi colaborare. Ea contribuie la transmiterea moştenirii culturale şi 
facilitează învăţarea individuală şi colectivă. Totodată şcoala face posibilă participarea grupurilor şi 
colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează 
interacţiunea socială şi permite unui număr mare de oameni să ia parte activă la soluţionarea problemelor 
care îi privesc.  

Pentru a deveni om cu adevărat, pentru a se cunoaşte şi domina pe sine, omul trebuie să caute să-
şi satisfacă trebuinţe psihosociale specifice, cum sunt nevoia de identitate, de apartenenţă la grup, de 
acceptare şi apreciere din partea celorlalţi, nevoia de statut şi de participare.  

Andre Berge spunea că „Mediul familial îl satisface pe copil în măsura în care răspunde 
trebuinţelor sale elementare, adică în măsura în care este un mediu afectiv şi protector, dublă condiţie 
indispensabilă pentru ca fiinţa tânără să înveţe să se construiască pe sine, să se situeze în raport cu ceilalţi 
efectuând, fără pericol, primele sale experienţe sociale şi sentimentale.” 

Pretutindeni trăiesc oameni, semeni ai noştri, împreună cu care formăm comunitatea. Toţi avem 
îndatoriri unii faţă de ceilalţi, dar îndeplinirea acestora nu este un lucru greu dacă de mici ne obişnuim să 
respectăm, să ajutăm, să fim politicoşi, înţelegători, să iubim munca, să apreciem binele, adevărul, 
frumosul, să luptăm pentru triumful acestora. Între membrii unei comunităţi se stabilesc o mulţime de 
relaţii : de prietenie, de vecinătate, de rudenie, de muncă, de competiţie. Toţi avem nevoie de semenii 
noştri, de comunitate, dar în acelaşi timp şi comunitatea are nevoie de noi. Societatea îi modelează pe 
oameni dar la rândul lor, oamenii intervin permanent în procesul de transformare a societăţii. Mihai 
Eminescu spunea că “Oamenii nu se deosebesc atât prin ceea ce zic, cât prin ceea ce fac”.  

Comunitatea este cea care oferă mediul prielnic pentru desfăşurarea unor activităţi comune: 
vizite la muzee şi expoziţii, vizionarea de filme şi spectacole, excursii şi vizite organizate în oraş sau în 
afara oraşului, concursuri şcolare, festivaluri artistice, simpozioane. 

Comunitatea are aşadar un rol important alături de şcoală şi familie în educaţia elevului. 
Valoarea educaţiei creşte într-o lume în care schimbările s-au accelerat simţitor, într-o societate a 
opţiunilor individuale şi sociale multiple, marcată de o multitudine de tranziţii, de naturi diferite. Educaţia 
este somată să răspundă provocărilor unei lumi a societăţilor şi indivizilor în derută, o lume în care s-au 
pierdut şi se pierd repere, sisteme de referinţă, iar sistemele etice se află în criză. Ea trebuie să 
construiască drumuri noi pentru speranţă, prin formarea unor capacităţi şi comportamente capabile să facă 
faţă schimbării permanente şi să adapteze elevul la incertitudine şi complexitate. Educaţia răspunde atât 
cererii sociale cât şi nevoilor şi aspiraţiilor individuale. Presupune eliberarea de energii lăuntrice şi 
depăşirea, prin împlinirea armonioasă şi creatoare, a insecurităţii, inferiorităţii şi dependenţei pe care le 
poate simţi fiinţa umană într-o societate aflată în schimbare rapidă. În prezent în România se încearcă 
redefinirea rolului social al educaţiei, în contextul unui dialog deschis, lucid, responsabil, între toţi factorii 
educaţionali (familie, Biserică, şcoală, comunitate locală). Şcoala se deschide spre mediul comunitar şi se 
fac propuneri de realizare a osmozei şcoală-comunitate (şcoala în comunitate şi comunitatea în şcoală), în 
perspectiva înţelegerii şcolii ca un centru cultural şi civic, centru complex de învăţare la îndemâna tuturor, 
tineri şi mai puţin tineri.  

Buruiană Ana Maria, clasa a XII-a E 
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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. 
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