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IUBIŢI ÎNSOŢITORI DE BORD! 
 
       

La 40 de ani de existență, L.E.R. are vădita bucurie de a sărbători, după 
tradiție, în luna noiembrie, sub patronatul spiritual al savantului Emil Racoviță, 
marcându-și prezența și contribuția la promovarea educației și a valorilor spirituale în 
contextul învățământului românesc. 

Noi, cei care trăim prezentul în acest lăcaș al educației, îmbrăcăm cu emoție 
haina de sărbătoare și-i întâmpinăm cu drag pe foștii colegi și elevi care și-au lăsat 
urmele pașilor și amprenta sufletului, de 40 de ani încoace, supunându-ne unui ritual al 
Cuvântării și al Ascultării. 

Nostalgia este starea esențială care ne însoțește în aceste momente unice, 
regăsindu-ne ca oameni care împărtășim aceleași principii și valori, ca parte integrantă 
a educației în învățământul românesc și, mai ales, în cel vasluian. 

Personalități marcante ale orașului ne onorează cu prezența și își transmit 
gândurile frumoase, cu căldură și emoție, tuturor celor care și-au conturat propriul 
traseu profesional și existențial în instituția care azi e în sărbătoare. 

Profesori și elevi își exprimă bucuria, dăruirea și împlinirea prin diverse 
manifestări, pregătite din suflet și cu entuziasm, așa cum Emil Racoviță se pregătea 
pentru marea expediție. 

 

Coordonator colectiv de redacţie, 
prof. Liliana Florea 
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În pas cu trecerea anilor.... 
 

În fiecare an la mijlocul lunii noiembrie sărbătorim zilele Liceului „Emil 

Racoviţă” Vaslui. Noiembrie este luna aşteptărilor şi a tranziţiei cromatice între 

nuanţele bogate ale toamnei şi schiţa în alb şi negru a iernii. Şi liceul nostru a 

trecut printr-o tranziţie, de la un liceu industrial la un liceu teoretic, ai cărui 

absolvenți se îndreaptă încrezători spre învățământul universitar. 

Liceul nostru şi-a câştigat un renume între instituţiile de învăţământ din 

judeţul Vaslui prin drumul în viaţă al absolvenţilor şi prin valoarea profesională a 

dascălilor acestora. Nu suntem într-o competiție cu nimeni și nici nu ne propunem 

să atingem perfecțiunea; ne dorim să progresăm de la an la an împreună, 

profesori și elevi, iar pe părinți îi dorim mult mai aproape de noi în completarea 

actului educațional. Așadar, drumul ni se așterne înainte, plin de provocări, dar 

avem acum, la 40 de ani, maturitatea de a ne influența destinul în sensul împlinirii 

obiectivelor pe care ni le-am fixat și al idealurilor, mari, pe care îndrăznim să le 

gândim. 

La ceas aniversar găsindu-ne împreună elevi, absolvenţi, profesori, părinţi, 

reprezentanţi ai autorităţilor locale, conştientizăm că suntem o familie mare, cu un 

trecut frumos şi cu un viitor plin de speranţă.     

 

Director, 

Profesor Daniel Hulubei 
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L.E.R. înseamnă ACASĂ 

 
 

Sunt profesor la acest liceu din 
primul meu an de învăţământ şi pentru 
mine acest liceu înseamnă totul. În urmă 
cu 30 de ani, într-un 1 septembrie care 
avea să-mi pecetluiscă profesia, intram cu 
inima bătându-mi cu putere pe poarta 
liceului, pe atunci Liceul de Chimie 
Industrială nr. 4 sau Liceul de Chimie, aşa 
cum era cunoscut printre locuitorii oraşului.  

Colegii pe care i-am avut şi pe care 
îi am sunt dintre acei oameni speciali care 
ştiu să sfinţească locul, iar elevii sunt cu 
totul deosebiţi. 

Îmi iubesc mult meseria şi încerc să dezvolt la tânăra generaţie, care 
trece pragul liceului nostru, o atitudine pozitivă faţă de adevăratele valori şi 
în general faţă de educaţie. 

Acum, când se împlinesc 40 de ani de la înfiinţare aş vrea să felicit 
toţi profesorii care au activat şi care activează în acest liceu şi vreau să 
cred că întotdeauna dăruirea, simţul datoriei şi dragostea faţă de copii o să 
caracterizeze pe fiecare membru al colectivului de cadre didactice din acest 
liceu. 

Cu siguranţă că fără activitatea de aici nu aş fi fost eu, cea de 
astăzi, nu aş fi fost mândră de atâţia elevi cu care am interacţionat şi de la 
care am învăţat, la rândul meu. Sunt întrebată adesea de locuitori ai 
oraşului de ce suntem atât de populari în rândul elevilor. Răspunsul e 
simplu! Pentru că, pe lângă munca de dascăl pe care o îndrăgim şi credem 
că e cea mai nobilă muncă, punem tot sufletul în ceea ce facem şi 
considerăm liceul... acasă . Da, liceul „Emil Racoviţă” înseamnă pentru noi 
ACASĂ!  

La mulţi ani, acum, în prag de sărbătoare şi să avem parte 
de multe motive de bucurie! 

 
Director adjunct, 

Profesor Manuela Furtună 
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GÂNDURI BUNE LA CEAS ANIVERSAR 
 

 

 

 

Se împlinesc patru decenii de când Liceul ”Emil Racoviţă” 

Vaslui şi-a deschis larg porţile pentru a-i întâmpina pe primii săi elevi 

şi profesori.  

În cei 40 de ani, liceul dumneavoastră şi al meu, în calitate de 

fost absolvent, a devenit un reper pentru comunitatea vasluiană şi 

un etalon pentru învăţământul românesc. 

Cred că în astfel de momente aniversare, gândurile noastre ar 

trebui să fie direcţionate către dascălii care au predat aici, cinstind 

memoria celor care au părăsit această lume. Nu trebuie uitate 

generaţiile de elevi, care au învăţat în acest liceu, unii devenind 

mari personalităţi. 

Prin astfel de oameni, Liceul ”Emil Racoviţă” Vaslui devine 

nemuritor, deschizând an de an uşa către viaţă, cultivând frumosul, 

prin emoţie, muncă si traditie. 

Pentru mine, Liceul ”Emil Racoviţă” Vaslui îmi va rămâne 

veşnic în suflet, cei patru ani petrecuţi aici definindu-i prin colegi, 

profesori extraordinari şi peripeţiile minunate. 

La mulţi ani! Să fiţi mândri că faceţi parte din marea familie a 

Liceului ”Emil Racoviţă” Vaslui! 

 

Eduard-Andrei POPICA, 

PREFECTUL JUDEŢULUI VASLUI 
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LICEUL TEORETIC „EMIL RACOVIȚĂ” VASLUI 

 – 40 de ani de colaborare cu  

MUZEUL JUDEȚEAN „ȘTEFAN CEL MARE” 

VASLUI 
 

 
              Colaborarea dintre Muzeul Județean 

„Ștefan cel Mare” Vaslui și Liceul Teoretic „Emil 
Racoviță” Vaslui constituie fundamentul ce asigură, 

alături de alte tipuri de asociere, trăinicia unei vieţi 
culturale deosebite care au determinat, în această urbe, o 

avalanșă de valori cultural-istorice. Muzeul Județean 
„Ștefan cel Mare” Vaslui – depozitar al valorilor 
trecutului și templu al istoriei locale – a fost și este, pentru 

liceul vasluian care își serbează în acest an 40 de ani de 
existență, un partener și un punct de sprijin în realizarea 

activităților. Tototodată, înainte de a fi o prestigioasă 
tribună a învăţământului şi un aşezământ al spiritului, 

Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui este un edificiu 
a cărui boltă s-a unit cu preocupările culturale ale 
muzeului, mai ales prin cercetarea în comun a destinului 

marelui savant de talie mondială – EMIL RACOVIȚĂ. 

Mulți dintre dascălii și elevii Liceului Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui 

au avut și au o colaborare eficientă cu Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” 
Vaslui, atât prin schimburi de experiență în domeniul culturii și civilizației locale, al 
arheologiei și istoriei, dar și prin participarea lor la Sesiunile anuale ale muzeului 

nostru și publicarea unor studii și articole în Anuarul “Acta Moldaviae 
Meridionalis”. În același timp, specialiștii muzeului au participat activ la acțiunile 

cultural-științifice ale liceului aflat la ceas de gală și au arătat întotdeauna 
disponibilitatea de a avea parteneriate și proiecte cultural-educative comune. 
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Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui – ca lume a generozităţii şi 

a pasiunii pentru trecut şi pentru frumuseţea sa, plămădită pe principii morale şi 
sugestie estetică, cu oameni care şi-au nutrit speranţa devenirii din seva gloriei 

trecute a urbei – a pus la dispoziția elevilor și profesorilor de specialitate de la Liceul 
Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui un bogat fond de mărturii ale trecutului istoric, al 

vechilor obiceiuri și tradiții populare din zonă și un important patrimoniu legat de 
cunoașterea personalităților locale care au marcat cultura și civilizația românească și 
universală. 

 

Așadar, cele două instituții colaboratoare susțin și acum, cu viu interes, viaţa 

culturală a Vasluiului, iar Liceului Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui – aflat la ceas 
aniversar – îi urăm să aibă aceeași faimă de prestigios forum de educaţie, știință și 

cultură, pentru că dorim să rămână veșnic o construcţie ambiţioasă și cu o cantitate 
enormă de viaţă şi de nobleţe încorporată în sufletele celor care-i calcă pragul. În acest 
sanctuar al luminii cunoașterii, unde inimoşii slujitori ai catedrei veghează permanent şi 

trudesc necontenit ca flacăra educației elevilor să nu se stingă niciodată– trecutul şi 
prezentul să trăiască într-un continuum armonios, sub forma unei permanenţe cu 

valoare de simbol pentru un viitor care obligă la mai mult şi la mai bine! 

 

Vivat, crescat, floreat!!! 

  

Prof. dr. RAMONA MARIA MOCANU, 

Manager al Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui 
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      DISCIPOLUL CÁTRE 
                                MAESTRU …… 

 

 
 
 
EMIL RACOVIŢĂ - AVENTURA 

              LA POLUL SUD 

 
                    
 
         Eroism în viaţa lui Emil Racoviţă 

 

Profesorul universitar şi speologul clujean Iosif Viehmann, unul dintre discipolii 

savantului Emil Racoviţă, îşi aminteşte savuroase poveşti pe care Racoviţă i le spunea, după 

1945, când s-au cunoscut la Institutul de Speologie de la Cluj. 

"Trebuie să reţinem 

un lucru: corifeii expediţiei 

antarctice erau recunoscuţi prin 

rezistenţă lor la condiţiile unei 

astfel de aventuri. Emil Racoviţă 

nici măcar nu a pus piciorul pe 

un schi înainte de Belgica şi a 

trebuit să schieze, să-şi coasă 

haine din blană de lup, a trebuit 

să facă observaţii până la 400 de 

metri adâncime în apa Oceanului 

Îngheţat de Sud, să umble cu 

rachetele de zăpadă...  

 Viehmann are un 

capitol special în cursul pe care 

îl preda la Universitatea "Babeş-

Bolyai", intitulat "Eroism în 

viaţă lui Emil Racoviţă".  

 

În 1896, exploratorul belgian Adrien de Gerlache cumpără ambarcaţiunea "Patria", de 

fabricaţie norvegiană, pe care o pune la punct şi o redenumeşte "Belgica". 

 

 E primul pas spre marea aventură antarctică sub stindard belgian, prima expediţie 

spre Polul Sud pe timp de iarnă. Casa Regală şi Academia Belgiană se implică în susţinerea 

expediţiei spre Polul Sud, pe care o visa de Gerlache. Rând pe rând, importanţi exploratori se 

alătură echipajului. Printre ei, norvegianul Roald Amundsen, medicul şi antropologul american 

Frederick Cook, mare amator de fotografie, şi geologul şi oceanologul polonez Henryk 

Arctowsky. Lipsea un naturalist veritabil, un om de ştiinţă care să dea greutate mult aşteptatelor 

descoperiri. 
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"De Gerlache bate toba şi caută un biolog al expediţiei. Se adresează universităţilor 

de pe glob, iar lumea întreabă: când, unde, cât timp, la ce temperaturi? Trei catarge are vasul? 

Cât e de lung? 30 de metri? Cât e de lat? Sigur e lat de 6 metri? Asta nu e cumva o jucărie? Cum 

să mergem spre Polul Sud cu o coajă de nucă? Nimeni nu a acceptat. În disperare, Academia 

Belgiană scrie la Sorbona, unde cel mai mare biolog al Franţei îl recomandă pe Emil Racoviţă, 

tânărul savant român din Iaşi", povesteşte, cu farmecul său binecunoscut, profesorul Iosif 

Viehmann. 

 

În 1896, la 28 de ani, Emil Racoviţă era în plin stagiu militar. Proaspăt doctor în 

Biologie în Franţa, fusese silit să abandoneze pasionanta muncă de cercetare, pentru a-şi 

îndeplini datoria faţă de ţară. 

 Nu stă deloc pe gânduri când aude de posibilitatea unei aventuri la Polul Sud.  

‹‹ Povesteşte Moşu' Racoviţă: "Mai băieţi, a fost singurul moment în viaţă când am crezut că îmi 

pierd minţile de bucurie" ››, rememorează Viehmann un episod de pe vremea când era tânăr 

ucenic al savantului Racoviţă. 

 

"Sărmanii mei bătrâni..." 

 

În ciuda bugetului restrâns al expediţiei, naturalistul Emil Racoviţă primeşte bani de 

cumpărături pentru laborator. "Ia tot ce-ţi pofteşte inima!". 

  

Printre altele, îşi achiziţionează un microscop de ultima generaţie. Mai sunt 3 luni şi 

jumătate până la plecarea vasului şi Racoviţă le scrie celor de la Carl Zeiss din Viena: 

"Microscopul procurat de la dumneavoastră are o optică perfectă, dar măsuţa pe care glisează 

lama este defectuoasă. Aveţi alăturat o schiţă. Vă propun să urmaţi modelul alăturat". După o 

lună şi jumătate, de la Viena vine un colet special: un nou microscop, gravat "E. G. Racovitza". 

Momentul îmbarcării este unul deosebit de emoţionant. "Pe chei eram mişcat de durerea 

sărmanilor mei părinţi. Dacă nu i-aş fi avut pe ei, aş fi plecat la drum tot atât de liniştit ca într-o 

călătorie de plăcere", avea să noteze Racoviţă în jurnalul său de călătorie. 

 

Miracolul reţetei moldoveneşti 

 

Expediţia a fost plină de peripeţii şi de momente de cumpănă, care au testat din plin 

calitatea fizică şi morală a celor 19 exploratori. 

 Doi dintre ei au murit în timpul drumului spre Polul Sud, alţii au dat semne de 

dezechilibru psihic după ce, vreme de mai bine de un an, vasul a rămas blocat în gheaţă, iar 

proviziile erau pe terminate. 

Unul dintre momentele cele mai teribile prin care au trecut cei 19 membri ai 

echipajului de pe Belgica a fost apariţia scorbutului, o boală generată de lipsa totală a vitaminei 

C din organism.  

 

"Dințîi joacă în gingii, sângerează, şi totul e însoţit de o durere de burtă soră cu 

moartea. Dacă nu iei măsuri după o asemenea diaree, în 2-3 săptămâni te cureţi. Lui Racoviţă, 

lui Cook şi lui Amundsen li se datorează faptul că expediţia a ajuns înapoi cu bine în Europa - au 

înlocuit conservele cu carnea de focă", declara Viehmann. 

De ce a apărut scorbutul? Pentru că Adrien de Gerlache nu tolera carnea de focă, 

explică profesorul. Bucătarul a respectat comanda căpitanului şi nu a gătit nici măcar pinguini, 

iar de aici a rezultat lipsa de vitamina C. 

"Amundsen şi cu Racoviţă îl "mituiesc" însă pe bucătar cu ţigări şi ceva coniac din 

porţiile proprii. Iar bucătarul le pregăteşte nişte grătare din carne de focă, cu mujdei de usturoi şi 

cartofi prăjiţi - reţeta moldovenească... Doar ei nu fac scorbut !" 
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Tortul Racoviţă: cu făină şi praf de gips 

 

Nu doar lipsa hranei adecvate pune în pericol bunul mers al expediţiei antarctice. O 

depresie colectivă se instalează pe navă, după ce aceasta se blochează în gheaţă. "Şi se gândeşte 

Racoviţă ce să facă el în atmosfera asta, când unul plângea, unul se văicărea...  

Inventează un joc de societate: fiecare dintre ei era dator să ducă la îndeplinire o 

poruncă a celorlalţi, până la ora 7 a doua zi. Unul are de făcut o poezie de şapte strofe şi în aşa 

hal o face, că se prăpădesc toţi de râs: asta era şi ideea lui Racoviţă!  

Dar îi vine şi lui rândul! "Până mâine la 7, ne faci un tort!".  

Zis şi făcut: îşi ia un halat de bucătar, îşi potriveşte o bonetă pe cap şi pune o lingură 

de lemn la cingătoare. La 7 seara, vine cu tortul. Ei nu aveau farfurii acolo, mâncau pe nişte 

funduri de lemn. Tortul sună prea tare când e pus pe masă şi nimeni nu se apropie, crezând că e 

doar suportul pentru delicatesa ce avea să vină. Racoviţă îi îmbie. "Dar e tare!". "Ce dacă-i tare? 

Luaţi şi spargeţi de aici şi vedeţi că am adus şi ceva apă caldă cu lapte praf să înmuiaţi". Iau ei 

ciocănele geologice şi sparg tortul, care dispare în câteva minute.  

A doua zi: "Spune, cum l-ai făcut de a ieşit aşa tare?". "Să vedeţi: aveam trei borcane 

- pe unul scria amidon, pe celelalte nu scria nimic. Am înţeles apoi că am amestecat o făină de 

nu ştiu care, cu un borcănel de praf de gips." Iarăşi distracţie mortală pe Belgica!", se amuză 

profesorul Viehmann. 

 

O expediţie istorică 

 

Drumul vasului Belgica spre Polul Sud, sub comanda lui Adrien de Gerlache, a intrat 

în istoria ştiinţei drept una dintre cele mai fascinante şi mai dificile dintre primele expediţii 

antarctice. 

Este prima expediţie pur ştiinţifică în Antarctica şi prima ocazie cu care omul a 

petrecut o iarnă întreagă în zona Polului Sud. I-a avut la bord pe reputaţii exploratori Roald 

Amundsen şi Frederick Cook, iar ca principal cercetător, pe naturalistul român Emil Racoviţă. 

 

Expediţia 

înscrie pe harta încă 

incompletă a Antarcticii o 

strâmtoare şi mai multe 

insule, una dintre ele 

numită de Racoviţă "Insula 

Cobălcescu". Materialul 

adunat a constituit obiectul 

unui număr de 60 volume 

publicate, reprezentând o 

contribuţie ştiinţifică mai 

mare decât a tuturor 

expediţiilor antarctice 

anterioare luate la un loc. 

 

 

 

 

 

Simion Andreea, clasa a XI-a C 

Coordonator, prof. Streja Mădălina 
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NOI ... BOBOCII DE LA L.E.R. 

 
 

Pășind noul prag spre adolescență, „bobocii” s-au integrat ușor în peisajul liceului 
ales de ei, dorindu-și atât de mult să-și depășească emoțiile și stângăciile inerente 
începutului de drum și să trăiască viața de licean, despre care mereu au auzit că e cea 
mai frumoasă. 

Pentru ca realitatea să corespundă propriilor lor așteptări, școala trebuie să fie un 
loc plăcut pentru elevi, ei trebuie să se simtă bine în preajma profesorilor. 

Dorindu-și atât de mult să studieze la Racoviță, bobocii au venit cu încredere și cu 
mari năzuințe, iar, după câteva săptămâni, se poate simți  pulsul lor, când vine vorba 
despre tot ceea ce au găsit aici: colegi, profesori, dotare materială. 

Pe baza unui sondaj realizat în rândul elevilor (câțiva de la profil uman, clasa a IX-
a E și câțiva de la profil real, clasa a IX-a A) se poate contura o  imagine a liceului, în 
viziunea lor : 
 

Am ales să studiez la acest liceu, deoarece, după toate informațiile pe care le aveam, mi se 
părea cel mai potrivit pentru mine, pentru năzuințele mele și pentru firea mea. Acum, după 
ceva timp de la începerea vieții de licean, găsesc că cel mai potrivit atribut pentru descrierea 
acestui lăcaș de învățământ este  liniștit. Așa simt eu, asta este însăși starea mea. Aici nu simți 
multă presiune asupra ta din partea profesorilor iar mediul este unul prielnic concentrării și 
studiului. Asta mi-am dorit. Și, în plus, nu te simți incomodat sau inferior unor vedete pentru că 
aici nu domină vedetismul; toți părem egali și nu suntem nedreptățiți pentru note, relații și 
interese. 

Nu mi-e teamă dacă nu știu totul perfect, pentru că ni se oferă o libertate ce ne 
impulsionează să învățăm pentru noi, pentru viitorul nostru, pentru binele nostru, iar eu 
apreciez mult acest lucru. 

Mă încântă discuțiile de la ore, exercițiile interesante și temele abordate de către profesori. 
Ei ne înțeleg  și nu ne sufocă, ci, prin comportament blând, ne fac mai conștienți și mai 
interesați de materiile ce contează pentru noi. 

De asemenea, mă încântă activitățile în care am fost implicați de către doamna dirigintă, 
Lisievici Gabriela, desfășurate la Consiliul Județean sau la Muzeu, aștept cu nerăbdare 
activitățile din  Școala Altfel, precum și vizionarea unor spectacole de teatru la Bârlad și la Iași. 

Așadar, apreciez enorm implicarea profesorilor în viața noastră școlară, faptul că ne 
formează ca oameni pentru viitor. (Acsinte Ana-Maria, 9 E)  

 

 

Motivația alegerii - PERFORMANȚA : Pentru performanțele cu elevii și 

pentru modul de predare al profesorilor . (Ruscuță Florin, Dima Erika, Iancu Crina 9A) 

 
Pentru rezultatele excelente, pentru profesori dedicați și, 

într-o anumită măsură, indulgenți. (Savin Diana, 9A) 

 

Fosta mea dirigintă, cu care am făcut performanță la istorie, mi-a spus că acest liceu este 

cel mai potrivit pentru a putea continua pe acest drum. (Codreanu Gabriel, 9
 
E) 
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Liceul are o bună reputație, mai ales la informatică, ceea ce 
mă interesează. (Ionașcu Cătălin, Sava Cosmin, Sava Alin, 9A) 

 

Vreau să devin programator și doar aici mă pot forma cu domnul profesor care are 

rezultate remarcabile. (Trifan Robert, 9A) 

 
Pentru 

rezultatele de la 
Examenul de 
Bacalaureat. (Popa 

Andrei, 9
 
E) 

 

 

Mi-am dorit să învăț 

mai multe limbi străine 

și aici am această 

oportunitate, mai ales 

pentru limba germană . 
(Cobzaru Denisa, 9

 
E) 

 

 

AŞTEPTĂRI ȘI REALITATE 

DESPRE PROFESORI : 
 

Sunt foarte înțelegători și ne îndrumă pe calea cea bună pentru viitor. (Doroftei Denisa, 9 E) 

 

Foarte implicați la ore și comunică cu elevii, sunt foarte buni și prietenoși.  (Florea Dragoș, 9 E) 

 

Dispuși să explice până înțelege fiecare elev. (Galan Andra, Aramă Teodora, 9 E) 

 

Ne ascultă ideile și ne sprijină. (Preda Teodora, 9 E) 

 

Sunt foarte deschiși, un lucru foarte important pentru mine, întrucât sunt o persoană timidă. 

(Bălăuță Miruna, 9
 
E) 

 

Se comportă ca și cum ar fi prietenii noștri, nu sunt exagerat de severi, ceea ce este foarte bine 

deoarece nu vreau să fiu extrem de stresată la ore. (Huțu Delia, 9 E) 

 

Sunt răbdători și încearcă mereu să se facă înțeleși. (Cobzaru Denisa, 9 E) 

 

Pașnici și interesanți.  (Avram Larisa, 9
 
E) 

 

Ințeleg dorința mea de a mă axa pe o anumită materie și se comportă ca atare. (Iordan Andrei, 

9A) 

 

Profesori înțelegători și prietenoși care mi-au facilitat acomodarea. (Savin Diana, 9A) 

 

DESPRE COLEGI : 
 

Colegii m-au primit cu căldură și am legat repede prietenii, ceea ce îmi oferă o stare de 

comfort. 

(Herghelegiu Denisa, 9 E) 
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Colegii sunt foarte prietenoși, aș putea spune că am cei mai buni colegi. 

(Huțu Delia, 9 E) 

 

Mi-am făcut prieteni așa de repede, nici nu credeam că ne vom simți cu toții atât de bine la 

acest liceu . (Florea Dragoș, 9 E) 

 

Elevii sunt educați și liniștiți, acest lucru e grozav. 

(Avram Larisa, 9 E) 

 

Auzisem că aici și elevii sunt sufletiști și deschiși, nu numai profesorii și acum pot spune că 

așa este. (Moga Melisa, 9A) 

 

DESPRE DOTAREA MATERIALĂ ȘI DESPRE ACTIVITĂȚI 
 

Școala este foarte frumoasă, bine dotată și îngrijită și apreciez enorm activitățile în care am 

fost implicați (vizite, simpozioane, excursie). (Galan Andra, 9
 
E) 

 

Mi-au plăcut mult activitățile cu doamna dirigintă, am avut parte de noi experiențe și am 

dobândit noi cunoștințe. (Herghelegiu Denisa, 9 E) 

 

Această școală îmi oferă toate condițiile necesare pentru studiu și pentru alte activități.  

(Doroftei Denisa, 9 E) 

 

Îmi plac sălile de clasă, laboratoarele și cel mai mult îmi place terenul de sport, unde îmi pot 

practica sportul de suflet, baschetul. (Florea Dragoș, 9 E) 

 

E locul ideal în care mă pot forma pentru viitor. 

(Iordan Andrei, 9 A) 

 

Gândurile elevilor sunt 
numeroase și toate susțin 
imaginea pozitivă a 
acestui liceu.  

Mulțumirile și 
satisfacțiile lor legate de 
realitatea concretă pe care 
au cunoscut-o sunt variat 
exprimate, de aceea, 
închei acest sondaj de 
opinie cu afirmația 
sintetizatoare a unui elev : 

 
Sunt extrem de fericit 

pentru alegerea făcută !!! 
- Codreanu Gabriel (9 E) 

 

 

 

Sondaj realizat de prof. Florea Liliana 
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La o cafea... cu doamna 

profesor Cristina Ghelbere  

 
INTERVIU DESPRE REALIZAREA MONOGRAFIEI 

LICEULUI 
 

 

R: D-na profesoară, ne puteți preciza 

circumstanțele în care vi s-a propus să realizați 

monografia liceului? 

C.G: Pentru că în 2017 se împlinesc 40 de ani de 

la înființarea liceului nostru, ne-am gândit să 

realizăm ediția a doua a monografiei. La 

sărbătoarea celor 30 de ani de ființare, în 2007, s-

a publicat prima ediție a monografiei, L.E.R – 

aspirația de <<a fi>> mereu , avându-i ca autori 

pe profesorii Gabriela Cristea, Dumitru 

Apostolache și Cristina Ghelbere. Am ales să 

păstrăm titlul monografiei, ca și o parte dintre 

articolele publicate atunci, dar să o completăm atât la capitolul informații, cât și la cel al 

amintirilor foștilor elevi, foștilor profesori etc. 

R: În ce a constat munca fizică propriu-zisă în care v-ați implicat dumneavoastră? 

C.G: Realizarea unei monografii nu este un lucru simplu, măcar pentru faptul că autorul 

trebuie să surprindă aspecte foarte variate, de la istoricul instituției, la oamenii care „au 

sfințit locul”, încercând să scoată în evidență reușitele, evoluția unității de învățământ, 

percepția comunității locale asupra acesteia etc. Așadar, munca propriu-zisă a însemnat 

culegerea de materiale interesante, redactarea unor articole, ordonarea lor în așa fel 

încât aspectul general să respecte regula coerenței, corectura textului, atașarea – după 

o selecție riguroasă – a unor fotografii care să completeze textul (unele fotografii 

trimise de foștii elevi din anii `79 - `80 sunt adevărate documente „de epocă”). În cele 

din urmă, redactarea și finisarea materialului integral au presupus muncă, temeri că nu 
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va avea un aspect desăvârșit și, de ce să nu o spunem, că nu va mulțumi pe toată 

lumea. Ne-am dorit să iasă o lucrare care să bucure ochiul și sufletul deopotrivă. 

R: Sistematizând informațiile adunate, legate de cei 40 de ani de existență a acestei 

instituții, a trebuit să le ordonați cronologic și, probabil, pe capitole. Ne puteți dezvălui 

structura monografiei? 

C.G: Monografia începe cu imnul liceului, continuă cu gândurile directorilor instituției, 

profesor Daniel Hulubei și profesor Manuela Furtună, care sunt și coautori, alături de 

profesor Oana Ponea. Conține, de asemenea, un profil inedit al savantului Emil 

Racoviță, istoricul instituției, grupaje de texte cu gânduri ale foștilor elevi ai liceului, 

astăzi oameni „mari”, cu împliniri și realizări notabile în domeniile pe care și le-au ales, 

portrete ale dascălilor de azi și de demult, din anii pe care i-am lăsat în urmă.  

Veți găsi în paginile monografiei o oglindă a celor mai importante activități 

desfășurate în școală. Trebuie să recunosc, sincer, că ne-a fost foarte greu să selectăm 

din materialul foarte bogat. S-ar putea scoate o carte și nu cu puține pagini, cu 

activitățile desfășurate de-a lungul timpului în liceul nostru. Ne-am oprit la proiectele 

desfășurate în școală și la activitățile extracurriculare, selectiv, din ultimii ani. 

Sunt prezentate rezultatele elevilor la etapele naționale ale olimpiadelor școlare și 

mă tem că lista, deși lungă, nu este completă. Există o listă a șefilor de promoții, a 

directorilor și a directorilor adjuncți, a profesorilor care au fost inspetori școlari etc. 

Deci, este un material vast, bogat ca liceul acesta tânăr, o oglindă în care ne putem 

privi cu mândrie și satisfacție. 

R: Ca profesor de limba și literatura română, care știe că sensibilitatea reprezintă o 

condiție sine qua non pentru înțelegerea literaturii și ca om care și-a petrecut o parte 

din viață în această școală, v-au încercat, fără doar și poate, anumite sentimente, 

realizând monografia. Ați vrea să ni le împărtășiți? 

C.G: Un capitol aparte, care stârnește nostalgii și pe care l-am realizat cu multă 

strângere de inimă este cel dedicat memoriei celor care ne-au părăsit. Din păcate, de la 

monografia anterioară și până la această ediție lista s-a mărit, pe cei mai mulți dintre 

cei care sălășluiesc astăzi doar în sufletul și în amintirea noastră i-am cunoscut, așa că 

este multă emoție în paginile acestei cărți, cu atât mai mult cu cât eu păstrez rezonanța 

numelui și sufletului unuia dintre cei plecați spre zările albastre ale veșniciei – 

Constantin Ghelbere. Îi văd și acum umbra în laboratorul de fizică, eu având ore la sala 
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11. Dacă aș fi știut că viața e așa scurtă, aș fi contemplat mai mult pasiunea cu care le 

arăta elevilor circuitele electrice sau cine mai știe ce.   

Mi-am adus aminte cu nostalgie, dar și cu un dram de bucurie luminoasă de 

discuțiile nesfârșite cu domnul Ștefan Găgeanu despre literatura rusă, despre etimologia 

cuvintelor românești, despre câte-n lună și în stele, printre două ștersături la orarul care 

se făcea pe un carton mare, pe care se pictau spațiile cu grijă (câte vorbe erau la un 

biet orar, numai cei care l-au cunoscut pe Profesor știu!). Apoi, m-am văzut, timidă, 

într-un început de septembrie noros, cu lumină puțină, intrând pe ușa liceului, unde m-a 

întâmpinat directorul de atunci al liceului, profesor Gheorghe Ciobanu, cel care avea să 

îmi fie încă o dată șef la Inspectoratul Școlar și cu care am participat la multe „ședințe 

de socializare”, cu toți colegii! Nu mai este printre noi doamna Lucica Cojocaru, 

elegantă, conducând un Cielo și mergând în vacanțe la mare cu Mișu, pisoiul. Amintirile 

mi-au alunecat spre fostul inspector de limba română, domnul Petre Gheorghe, cu care 

mi-am susținut primele examene pentru definitivat, spre  elegantul domn Anton Pintea, 

cu care se discutau subiecte științifice și care pentru mine era imaginea împlinirii, căci îi 

era alături mereu doamna Cornelia Pintea.    

Am fost copleșită de C.V.-urile impresionante ale unor foști elevi ai liceului, astăzi 

mari personalități și m-au emoționat cuvintele foștilor mei elevi, în care am regăsit ceva 

din sufletul meu. 

Despre emoție... aș putea spune multe, foarte multe! 

R: Așadar, ce reprezintă L.E.R. pentru dvs. acum, la ceas jubiliar? 

C.G: Racoviță este pentru mine locul în care am înțeles sensul profund al prietenie, 

locul desăvârșirii mele, spațiul în care mi s-au pârguit visele și unde am simțit bucuria 

întâlnirii cu oameni frumoși. Mergând pe firul vieții nefiresc și invers, m-aș putea 

compara cu liceul. E la fel de tânăr ca mine. Ne despart doar patru ani. Dar ne apropie 

mii de povești. 

 Povestea mea în acest liceu începe într-o zi de luni. Există, în fiecare drum prin 

viață o zi de luni. Un început pe care valurile altor întâmplări îl șterg sau îl amplifică. 

Binecuvântată fie ziua de luni a destinului meu, cu prospețimea ei nealterată, cu iluziile 

ei nebune. Mulțumesc acelui început, în orice zi ar fi fost el. 

 

A consemnat pentru cititorii revistei 

Tălmaciu Codrin, clasa a XII-a F 
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Imperiul furtunii 

 

Privesc dansul năvalnic şi pasional ca un tango argentinian al copacilor din parcul 

nefiresc de verde aşezat in U-ul perfect al blocurilor gri. Simt suflarea vântului care-i animă 

răvăşindu-mi părul. Foşnetul frunzelor se dezvăluie în falduri, izbindu-se de faţada blocului. 

 O ploaie în nuanţe vibrante îmi înceţoşează vederea.  Mă apropii de furtuna de culori şi 

mă simt mai uşoară. Mă contopesc în amalgamul de fluturi despre care ştiu că trăiesc într-o zi cât 

intr-o viaţă şi îmi dau seama că am devenit unul dintre ei. 

Mă alătur jocului lor ameţitor, hoinărind neîncetat. E acesta un început de drum sau doar 

o închipuire? E o lume atât de stranie, dar inima mă îmbie să o explorez. 

 Bătăi ritmice de aripi animă secunda şi timpul parcă îşi spune povestea… Aripile firave 

dispar, dar iata, cresc înlăuntrul meu… sufletul prinde aripi… şi totul devine un alb imaculat. 

Încep să cânt, îmi întind aripile şi zbor departe, tot mai departe, cât mai sus, către mine… către 

seninul cerului meu… către strălucirea astrului care-mi pulsează în piept.  

 Ceva îmi frânează zborul,  umbre nevăzute mă trag spre pământ. Mă zbat neputinciosă, 

însă întunericul  mă înconjoară. Şi aripile mi se adună şovăielnice, în jurul trupului… mă tem să-

mi continui drumul. Refuz să mă mai zbat… 

Nu mai am aripi pentru a le desface. Sunt  prizoniera unui nesfârşit şi vicios abis  şi mă 

tem că voi pierde. Mă voi stinge în curând aidoma unei stele căzătoare ce îşi găseşte sfârşitul. Mă 

pierd în tumultul de gânduri, iar sufletu-mi este doar furtună. Obscuritatea îmi fură strălucirea 

ochilor, transformându-i în cristale mate asemenea unei nopţi fără stele. Cad în genunchi, învinsă 

de prejudecăţi. 

 Întunericul nu are nici sfârşit, nici început. Abisul  îmi  chinuie fiecare pas cu tăcerea sa 

neclintită, şi niciun sunet nu are tăria să o rupă. Numai sentimentul vag că mă îndrept spre 

capătul său, spre deznodământul implacabil, mă însoţeşte. Voi scăpa vreodată de aceste ancore 

ce îmi sfâşie fiinţa?  Voi putea vreodată să zbor fără grija zborului ?  

 Umbrele se risipesc şi  o figură familiară se ivişte în faţa mea. O privesc cu mirare pe fata 

cu obrajii pe care macii şi-au revărsat risipa de culoare. Sunt convinsă că  este doar o închipuire. 



 

 18 

- Ridică-te! Eşti o supravieţuitoare, eşti capabilă de a realiza imposibilul. Nu te lăsa 

învinsă! Viaţa te va dărâma, dar tu vei depăşi toate obstacolele, înălţându-te spre lumină. 

Vreau să fug departe, să  mi se piardă urma. Aşa că alerg şi alerg. În jurul meu se perindă 

copaci falnici la poalele cărora stau semenii mei, lupii, ce-mi adulmecă nesiguranţa. Şi eu sunt 

un lup… căruia din când în când îi cresc aripi…  

 

O linişte edenică, de parcă cerurile s-au deschis cât să se poată auzi cântecul îngerilor. 

Mă aşez la poalele unui copac... Voi fi având haită ? Sunt un lup ? Eram un fluture ? Am devenit 

un lup cu aripi ? În poveşti există doar cai înaripaţi…  

E timpul să îmi ascult propriul îndemn. Sunt un lup şi inima mea nu poate fi  închisă sau 

îmblânzită.  

Din acest moment, singurul lucru pe care mi-l doresc cu ardoare este să mă las purtată de 

mangâierea vântului şi să cuprind vastitatea cerului care cu certitudine e mai mare decât U –ul 

blocurilor gri... Îmi desfac aripile de hârtie şi cutreier universul. Răsucesc avionul făcut dintr-o 

foaie de mijloc din caietul de matematică… Îi dau drumul să zboare… Nu-mi las sufletul să se 

facă  scrum, să fie ce-o vrea, fluture sau lup, aştept cu nerăbdare să văd ce îmi rezervă ziua de 

mâine…  

 

                                                                    Matcaşu Miriam Mălina, clasa a IX-a A 

 

                                                                                 Îndrumător, profesor Sălcianu Mirela 
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Strania poveste a omului-floare 

 

Sunt tristă că primăvara se lasă aşteptată şi ninge peste ghioceii curajoşi care au 

îndrăznit să-şi sune clopoţelul în seri cu vânt rece. 

Stau singură în casă şi îmi este frică de umbrele ascunse prin colţuri, care-şi lungesc 

făpturile fantastice de balauri şi zmei căţăraţi pe pereţii camerei. Şi norii, ce forme ciudate!.., se 

mişcă haotic pe luciul oglinzii ce atârnă fragil într-un colţ de perete. Mă sperie. Ce tristă această 

singurătate a umbrelor… 

Tremur asemenea florii din vaza aflată pe noptieră. Floarea… De ce tremură când nu 

mai are viaţă? Ar mai putea o floare fără rădăcini să fie înspăimântată de umbrele înserării sau 

poate că tristeţea ei nu are legătură cu singurătatea, o doare amintirea unor rădăcini… 

 

Ştiu că  florile pot creşte solitare pe vârfuri de munte, că sunt curajoase, că nici cele 

mai puternice vijelii nu le pot doborî. Şi totuşi, florile pot ajunge într-o vază... 

Deschid, fără vlagă, atlasul de botanică. Imaginile florilor involte îmi plimbă prin 

gene anotimpurile altor vârste. Primăvara… Ghioceii, viorelele, brânduşele se înalţă tăcute din 

pământul reavăn şi culorile lor bucură ochiul însetat de viaţă. Vara… Sute de mii de flori răzbat 

printre mirosurile de aşezare urbană. Toamna… Crizanteme cu înfăţişări halucinante dansează la 
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braţul vântului hoinar. Şi toate îşi îndreaptă către mine chipul lor încremenit într-un atlas botanic. 

Iarna… 

Le privesc şi parcă mă obişnuiesc cu  mirosul lor de veşnicie, cu acest exitus trist al 

florilor care-i dau atlasului un cap şi o coadă… şi un cuprins... Toate caută parcă lumina… şi 

imaginea lor încremenită, căreia nimeni nu se grăbeşte să-i dea un like, prinde viaţă...  

Cum ar fi dacă am avea chip de floare, dacă am sta, pagină după pagină, aşezaţi într-

un atlas botanic… Am mai avea suflete ? Am fi nişte suflete abisale... ce-şi duc existenţa în 

neant?... Fiecare are ascunsă înăuntrul lui o fărâmă de veşnicie.   

Gânduri banale îmi trec prin 

minte în ritmul ştirilor de la TV. Pe buzele 

unei crainice pot citi: « Şi oamenii cu chip 

de floare întorc, prin fapte, dragostea ce li 

se oferă. Toată strălucirea şi podoaba 

sufletului lor e dăruită celorlalţi. Nicio 

răutate nu-i poate abate de la drumul cel 

drept. Poate că viaţa lor e dură, poate că îşi 

doresc prea multă strălucire. Rămâne de 

văzut ! Astăzi sunt aici, iar mâine pier. Dar 

în urma lor rămân gesturile de iubire, 

gesturi nemuritoare. » 

Meditez la vorbele ei goale cu atlasul pe genunchi. Ce ritm infernal… nici nu-mi ridic 

privirea şi ştiu când zâmeşte, când ridică sprânceana odată cu accentuarea unui cuvânt… Acestea 

au fost ştirile, vă urăm o seară plăcută… Asta e tot ? Atât rămâne în urma florilor? 

În urma semenilor mei rămâne ceva? Şi parcă cineva îmi răspunde zâmbind ca pentru 

o cameră de platou: «Nimic. Acestea au fost ştirile, vă urăm o seară plăcută… » 

Îmi sună în minte cuvintele: Mai există o şansă! Deschid ochii. În cameră, floarea din 

vază pare stingheră... Înţeleg totul. Călătoria mi-a deschis ochii sufletului şi m-a făcut să văd 

adevărul. Adevărul ei... ea e aici... dar sufletul îşi caută menirea!  Încă… 

 

 

                                                                                                         Dima Erika, clasa a IX a A 

                                                                               Îndrumător, profesor SălcianuMirela 
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Omul și sensul vieții 

 

 Omul… dorința Domnului presărată cu viață, strigăt veșnic după afirmare… 

De multă vreme încoace omu-și caută sensul alergând într-un labirint de unde nu își 

găsește scăparea. Startul este fără voie, dar drumul... da. Mergem stingheri, fără direcție, dar cu 

un scop... scăparea, sensul,viața, liniștea. 

 Pe drum sunt alți oameni ce doar pretind că și-au găsit sensul, că au înțeles viața, 

vânzându-şi amăgire goală într-o sticlă ce se dovedeşte a fi de prea multe ori murdară. 

Murdară! Numai cei mai curați știu că acesta nu-i drumul..., să stai în labirint între pereţii 

reci ce te separă de Dumnezeu. Cu cât mergi mai mult, te vei fi oprit mai des, ziduri de gânduri 

întrebându-te cu un rictus aproape firesc... de ce să te zbați să cauți ceva ce unii spun că este 

imposibil de găsit.  

O clipă... stai... te gândești, dar nu-ţi vine să renunți, picioarele tale lovind podeaua plină 

de lacrimi ale ochilor opaci îndemnați de alţii să nu mai caute. Numai tu știi că doar prin 

credință-n Dumnezeu poți atinge... stelele.  

 

Deja s-au împlinit mulți ani de când ești singur și cauți ieșirea... prin stânga, prin 

dreapta... Apoi stai întins pe culoarul puțin luminat dintre două gânduri, dintre două ziduri, te uiți 

în jos și speri că vei găsi ceva ce te va ajuta să ajungi la celalalt capăt al carcerei omenești. 



 

 22 

Omul se întoarce cu fața nevăzută la cer, este noapte. Luna-și deschide ochii pe cerul 

limpede. O singură stea luminează mai tare... Atunci, în noaptea începuturilor, omul a înțeles că 

speranța este în sus, iar drumul în față.  

Zile și nopți grele a îndurat omul, fără folos era tot la fel de departe ca în noaptea dintâi. 

Nu înțelegea de ce. Nici noi nu înțelegem de ce labirintul nu se mai sfârșește şi totuşi înaintăm. 

În al treizeci și șaptelea an de când a început viața, drumul omului s-a schimbat. În fața sa 

aflându-se o carte mare pe un postament alb, curat, s-a apropiat de ea, însă ceva l-a respins. Un 

ecou de voce șoptită i-a spus că numai cu inima sinceră poate să deschidă cartea. Acea zi a fost 

tulburătoare. Omul, rostindu-și viața în fața cărții. În acea noapte sacră, a putut atinge cartea. Pe 

copertă era cusut cu fir de aur cuvântul „BIBLIA”. Paginile erau străvezii. Lumina lunii se 

reflecta pe un  rând anume al paginei cu numărul trei. Cu vocea tremurândă, omul rosti „Pentru a 

ajunge la mântuire nu înainta cu trupul ci cu mintea”. Privirea sa se îndreptă spre cer, steaua fiind 

mai aproape de lună. Toată viața, omul și-a căutat sensul, cu chipul zgâriat de timp și cu ochii la 

carte... a înțeles că drumul a fost numai trupesc nu și spiritual.  

 A luat cartea și a alergat spre locul unde stelele erau mai multe. Drumul a fost mai scurt, 

calea de întoarcere fiind mai ușor de parcurs. S-a urcat pe o piatră din mijlocul labirintului, 

cartea ridicând-o la cer, lumina lunii strălucind pe coperțile cărţii sfinte şi rostind cu glas de tunet 

„Aceasta este ieșirea, nu trebuie să căutăm afară, ci înăuntrul nostru!”. 

 În atâția ani, omul, trecând prin labirint, ocolind cartea nu a văzut de fapt că ieșirea era 

chiar el.  

Şi cu determinare... şi-a construit zid după zid. 

 

                                                                                                           Dima Erika, clasa a IX a A 

                                                                                   Îndrumător, profesor SălcianuMirela 
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DE LA COMENIUS LA ERASMUS+ 
 

Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Vaslui a fost interesat de implicarea în proiecte 

europene încă de la debutul acestora în România. Cel mai recent proiect european bilateral 

Comenius încheiat de liceul nostru a fost Discover Europe through Actual Languages în 

parteneriat cu un liceu din Karabuk, Turcia, în perioada 2012-2014. 

Obiectivul general al proiectului a fost promovarea studiului limbii engleze şi a limbilor 

materne (română şi turcă) în rândul tinerilor din şcolile partenere, cu scopul de a sprijini 

diversitatea culturală şi lingvistică europeană ca bază a unei cetăţenii active şi a incluziunii 

sociale. 

 

Dintre obiectivele specifice ale proiectului, menţionăm: 

- îmbunătăţirea deprinderilor de comunicare ale elevilor şi profesorilor în limba engleză 

şi în limbile materne, promovând două limbi europene mai puţin vorbite şi predate (română și 

turcă); 

- sprijinirea elevilor din şcolile partenere în dobândirea deprinderilor de descoperire şi 

interpretare a altor culturi, valori, credinţe şi comportamente şi de a le tolera/accepta, în cadrul 

identităţii naţionale şi europene; 

- îmbogăţirea portofoliilor şcolilor partenere de predare-învăţare a limbii engleze şi a 

limbilor materne cu idei şi materiale didactice noi, prin folosirea calculatorului. 

Proiectul a fost un real succes, apreciat atât de cei 20 de elevi implicați direct și 

profesorii însoțitori, cât și de restul profesorilor și elevilor din școală. 
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În prezent, Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Vaslui este beneficiarul unui proiect 

Erasmus+ pentru educație școlară, cu titlul "Web 2.0 este viitorul nostru". În cadrul acestui 

proiect, 20 de cadre didacticevor participa la specializare la Alcalá de Henares, Spania la cursul 

"Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom". 

Cei 20 de profesori participanţi direcţi la activităţile proiectului vor beneficia de 

experienţa unei instituţii de formare şi furnizare a a competenţelor digitale la nivel european, 

contribuind în felul acesta la realizarea obiectivelor de dezvoltare a şcolii. Participarea 

profesorilor la acestecursuri  din cadrul proiectului va conduce la o perfecţionare a activităţii de 

predare-învăţare-evaluare, prin utilizarea Web 2.0,  elevii bucurându-se de diversitate şi calitate 

în timpul orei de curs, contribuind în felul acesta la progresul liceului şi, implicit, la progresul 

comunităţii. 

Liceul nostru are de câțiva ani, în fiecare sală de clasă, dotarea necesară pentru a realiza 

ore de curs moderne (videoproiector, sistem audio, conexiune internet). Atât profesorii cât și 

elevii își desfășoară activitatea punând în aplicare cunoștințele digitale și cele specifice fiecărei 

ore. Astfel, o oră de limbi străine este ancorată în realitățile țării respective, limba studiată nu 

mai este doar cea din manual; elevii pot asculta și înțelege un mesaj autentic, profesorul are 

posibilitatea de a valorifica aspecte socio-culturale într-o manieră atractivă. Evaluarea elevilor nu 

se face doar prin tema scrisă, ci și prin prezentarea de proiecte individuale sau în echipă. Se vede 

clar un interes crescut pentru acest gen de activitate: tinerii sunt primii care doresc să folosească 

internetul sau calculatorul. Acest curs, ei bine, va da ocazia profesorilor de a valorifica eficient 

această sursă vie care este internetul, găsind resurse pe care să le adapteze orelor de curs, 

reîmprospătându-și propriul demers didactic în favoarea unei învățări interactive.  

Profesorii participanţi la stagiile externe de formare sunt din toate ariile curriculare, 

astfel încât toți elevii noștri vor beneficia de experiența acumulată. Aceste stagii sunt organizate 

în trei perioade în anul 2018, în aprilie, mai și iulie. 

 

Un partener de nădejde în derularea proiectelor 

europene a fost Asociația pentru Tineret “Emil Racoviță 2000” 

Vaslui, implicat în present în activitățile proiectului Erasmus+ 

cu titlul EEFect (EUROPEAN EDUCATION FOSTERING 

ECOTURISM), având ca parteneri instituții de prestigiu din 

Italia (coordonator), Martinica, Grecia, Portugalia și România. 

Obiectivul principal al proiectului este promovarea în rândul tinerilor a educației mediului 

înconjurător, în special a educației ecoturismului. 

 

Responsabil proiecte europene, 

            Profesor Virginia Pracsiu 
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  A fi eco înseamnă a iubi mediul înconjurător şi a face tot 

posibilul să îl protejezi. Pentru ca acest lucru să se întâmple 

este important ca în activitatea ta zilnică să ţii cont de 

câteva aspecte importante, care să te ajute să faci ceea ce ţi-

ai propus.  

Concret, eco-eficiență și eco-inovație înseamnă: 

 

Folosirea resurselor naturale într-un mod cât mai eficient. 

Modalități de reducere a materiei prime naturale folosite. 

Soluții pentru înlocuirea resurselor epuizabile cu surse de energie 

regenerabilă. 

                                                       Soluții creative de reciclare care să reducă impactul negativ. 

                                                       Soluții care folosesc inovația tehnologică. 

 

SOLUȚII CREATIVE DE RECICLARE  PROPUSE : 

        Ideile pentru a recicla sticlele din plastic sunt infinite, însă ne vom limita la 
câteva proiecte spectaculoase şi creative, pe care oricine le poate pune în aplicare : 
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Cu puţină imaginaţie se pot realiza proiecte creative din orice materiale care 
se găsesc în jurul nostru: deşeuri metalice, sticlă, cauciuc …  
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Putem transforma în lucruri speciale orice  
obiecte uzate fizic sau care doar ne plictisesc:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

 
Cu fantezie, răbdare şi puţină îndemânare,  

din orice poveste putem face o nouă poveste….. 
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Jurnalul mediului 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Calendar ecologic 

 
“Dacă nu vom gospodări  cu înţelepc iune rezervele planetei  ş i  nu vom ocrot i  

natura,  vom rămâne în cele din urmă s inguri  pe o planetă pust i i tă. ”  

Academician ŞTEFAN MILCU 

 
2 Februarie - Ziua Mondială a Zonelor Umede    
22 Martie - Ziua Mondială a Apei 
23 Martie - Ziua Mondială a Meteorologiei 
1 Aprilie - Ziua Păsărilor 
22 Aprilie - Ziua Pământului 
24 Aprilie - Ziua Mondială a Protecţiei  
                   Animalelor de Laborator 
10 Mai - Ziua Păsărilor şi Arborilor 
15 Mai - Ziua Internaţională de Acţiune pentru   
              Climă  
22 Mai - Ziua Biodiversităţii 
24 Mai - Ziua Parcurilor Naţionale 
5   Iunie - Ziua Mediului 
8   Iunie - Ziua Internaţională a Oceanelor 
17 Iunie - Ziua Mondială pentru Combaterea  
                 Deşertificării 
21 Iunie - Ziua Soarelui 
11 Iulie - Ziua Mondială a Populaţiei 

16 Septembrie - Ziua Stratului de Ozon 
18 Septembrie - Ziua Mondială a Geologilor 
23 Septembrie - Ziua Mondială a Curăţeniei 
26 Septembrie - Ziua Mondială a Munţilor Curaţi 
1   Octombrie - Ziua Mondială a Habitatului 
4   Octombrie - Ziua Mondială de Protecţie a  
                          Animalelor  
8   Octombrie - Ziua Mondială pentru Reducerea  
                          Dezastrelor Naturale 
31 Octombrie - Ziua Internaţională a Mării Negre 

 

 

 

 

 

 

 

Ștefan Denisa, clasa a XI-a C 
Coordonator, prof. Streja Mădălina 
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COMA 
Întinsă pe patul cu lenjerie 

imaculată din camera de reanimare, 

Terra, conectată la aparate, cu chipul 

răvășit și palid, mai poate fi cu greu 

recunoscută. Boala pe care o îndură de 

ani buni, a împovărat-o și, din păcate, 

toți se dovedesc neputincioși la 

căpătâiul ei, deși fiecare a promis că va 

face tot ce poate pentru binele Terrei. 

Doctorul, despre care se spune că este cel mai bun din spital, consultă 

pacienta, face câteva grimase în timp ce-i verifică semnele vitale și îi spune asistentei, 

dezamăgit de neputința lui în fața unui asemenea caz clinic: O PIERDEM! Oamenii i-au 

făcut prea mult rău și corpul ei este pur și simplu otrăvit. Radiațiile nocive i-au afectat 

creierul, acesta nu va mai putea coordona mișcările pacientei de la N spre S și de la E 

spre V. Simțul văzului este afectat în proporție de 80% din cauza spălării ochilor în 

fiecare dimineață cu apa în care s-au infiltrat reziduurile toxice. Plămânii sunt înnegriți 

de la noxele inhalate permanent, de la țevile de eșapament și de la marile centre 

industriale. 

Nu mai vorbesc de ficat, îmbibat cu tot felul de substanțe chimice care nu au 

mai putut fi filtrate. 

În timp ce doctorul umple fișa pacientei cu tot mai multe observații, pe hol, în 

timp ce o privesc pe Terra, prin fereastra mare a salonului, ființele apropiate, oamenii 

care s-au lăudat mereu că ei știu cum să o facă pe Terra să se simtă bine, au început 

să-și aducă reproșuri unii altora, învinovățindu-se pentru starea pacientei muribunde și, 

în timp ce-și aruncau vorbe jignitoare, și-au dat seama totuși că, practic, nimeni nu a 

făcut nimic; nu au luat nicio măsură să oprească orice acțiune ce-i dăuna vieții Terrei, 

ba chiar au pus și ei umărul la degradarea stării de sănătate a celei mai dragi ființe. 

După un timp, doctorul iese din salon, se îndreaptă spre ei și le spune, cu 

amărăciune în glas: Eu nu mai pot face mare lucru singur, pentru Terra. Doar alături de 

noi toți, cei cărora ar trebui să ne pese, ea s-ar mai putea însănătoși, dar să nu mai 

pierdem vremea, să trecem la fapte, NOI SUNTEM VIITORUL EI!!! 

 
                                                                       Florea Dragoș, clasa a IX-a E 
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Eroi vasluieni din timpul Primului război mondial 
 
                                                                                                                     Profesor Gabriela Lisievici  
 

Anul 2017 a fost declarat prin Hotărâre a Guvernului României Anul Mărăști, Mărășești, Oituz – 
100 şi a fost dedicat comemorării a unui secol de la sacrificiul ostașilor români care au căzut în primul 
război mondial, fiind continuată seria manifestărilor și acțiunilor închinate Centenarului Marelui Război.  

În bătăliile amintite a funcționat deviza soldaților români, născută pe câmpul de luptă la Mărășești 
Pe aici nu se trece! Rămân memorabile cuvintele generalului Eremia Grigorescu, comandantul Armatei a I-
a, notate în ordinul de zi : Mărășești fu mormântul iluziilor germane. Însuși generalul german von 
Mackensen recunoștea într-un anumit context : Pe mine  m-a bătut la Mărășești, armata română care a 
înviat ca pasărea Phoenix și care a speriat armata germană. 

În timpul Marelui Război s-au impus importante personalități militare, care aparțin poporului român 
și care nu pot fi confiscate de nimeni, dintre care amintim: generalul Constantin Prezan, șeful Marelui 
Cartier General, generalul Al. Averescu, comandantul Armatei a II-a din zona Mărăști, generalul Constantin 
Cristescu,  comandantul Armatei I, generalul Eremia Grigorescu, eroul de la Mărășești, comandantul 
Diviziei 15, Divizia de fier, căpitanul Grigore Ignat, sublocotenent Ecaterina Teodoroiu, prima femeie 
subofițer, Măriuca Zaharia, fetița de 12 ani, moartă la Mărășești. 

Așa cum spunea Nicolae Iorga că neamul devine etern prin cultul eroilor, vom aminti eroii noștri 
vasluieni, participanți la Războiul de Întregire Națională.  

 
Aș începe prin a evoca figura generalului (devenit 

mareșal în 1930) Constantin Prezan, ofițer de carieră, 
provenind din arma geniu.  

În timpul războiului, generalul Prezan a adoptat un 
stil de conducere modern, bazat pe exercitarea fermă a 
comenzilor, disciplină riguroasă, diviziunea riguroasă a 
muncii și a responsabilităților  precum și lăsarea inițiativei 
comandanților subordonați. Prin disciplină și eficiență a 
reușit astfel Armata de Nord pe timpul operațiunilor din 
Transilvania. 

A fost un adept al apărării energice, determinând 
trupele să adopte o atitudine agresivă față de inamic, să 
riposteze la orice atac general, epuizând forța de șoc a 
germano-austro-ungarilor. 

A avut mai multe demnități publice, a primit 
numeroase distincții și medalii, fiind ales și membru al 
Academiei Române. A fost înmormântat în 1943 cu funeralii 
naționale, în curtea casei sale de la Dumești- Schinetea, 
judeţul Vaslui. 
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Un alt erou legat de Vaslui, participant la Marele Război  a 
fost generalul Ioan Rășcanu, care a îndeplinit și funcția de primar 
al orașului între 1938-1942.  

Vremea Marelui Război l-a găsit pe viitorul general Ioan 
Rășcanu atașat pe lângă Marele Stat Major Francez, apoi general 
de brigadă în 1917, reprezentând armata română în armistițiul de la 
Focșani. Generalul Rășcanu a comandat o parte a armatei române 
în eroicele lupte de la Mărășești, fiind o personalitate marcantă a 
României.  

După război, a fost ministru al apărării, deputat și prefect 
de Vaslui.  

El este ctitorul bisericilor Sf. Paraschiva și Sf. Nicolae și al 
Monumentului Eroilor Neamului din Cimitirul Eternitatea; el a 
sistematizat grădina Copou și a introdus, pentru prima dată la 
Vaslui, iluminatul public. 

Din păcate, a avut un sfârșit dureros în închisoarea de la 
Sighet, în 1952, după 6 ani de detenție, alături de alți  mari oameni 
politici ai României. 

 
Un fiu al Bârladului, participant la primul război 

mondial, căzut la datorie cu arma în mână, căpitanul 
Grigore Ignat din Regimentul 51/52 Infanterie, a luptat în 
bătălia de la Mărășești, în care Puterile Centrale 
mobilizaseră 12 divizii cu peste 11 000 de tunuri. În 
condițiile în care armata română suferise pierderi de cca. 27 
000 de soldați, cpt. Grigore Ignat este cel care vine cu idea 
ca morții să fie repuși în poziție de tragere, pentru 
intimidarea inamicului. Această tactică inedită funcționează, 
iar românii vor câștiga timp în fața inamicului.  

Căpitanul a fost găsit mort cu mitraliera în brațe, 
înconjurat de oștenii săi. A luptat ca un brav și tot astfel a și 
murit se consemna în ordinul de zi. Va fi decorat post–
mortem cu Ordinul Mihai Viteazul. Lui îi datorăm ca și 
celorlalți  bravi oșteni  apărarea frontului de la Mărășești 
care a fost, așa cum spunea un ziar al vremii, cea mai   
strălucită faptă de arme săvârșită vreodată de români. 
 
 

Și nu în ultimul rând aș vrea să amintesc, un erou care a văzut lumina zilei la Huși, avocatul 
Neculai Cișman, participant la Marele Război  în cadrul Regimentului 85 Infanterie. Prin Bicaz, trece în 
Trasilvania și participă la luptele care au avut loc în Harghita și regiunea Dornelor. Pentru faptele sale de 
eroism, N. Cișman primește înalte decorații și este înaintat la gradul de căpitan. În 1916 este luat prizonier, 
se îmbolnăvește și moare în decembrie 1916, fiind înmormântat în cimitirul din Orăștie, deshumat în 1922 
și adus la Huși, cu onoruri militare. Mort pentru patrie și realizarea idealului național al românilor – Unirea, 
eroul Neculai Cișman își merită locul cu prisosință în Panteonul personalităților hușene. 
 

Am invocat câteva figuri reprezentative ale județului nostru, eroi participanți la Primul război 
mondial, care, așa cum spunea Nicolae Iorga, sunt pentru trupul țării ca și icoanele din casele noastre. 

Să nu uităm sutele de soldați simpli, țărani din toate satele și comunele județului nostru, de cei 
5000 de soldați și ofițeri din cele 154 de cripte individuale și 9 comune ale Mausoleului de la Mărășești, 
care s-au jertfit pentru apărarea patriei și întru slava neamului românesc, așa cum stă scris în acest templu 
sfânt al neamului nostru. 
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CONCURSUL JUDEȚEAN  

"ȘTEFAN CEL MARE" 
                                                                                            

                                                                                                          Profesor Lepărdă Ionela 
                                                                                           Profesor Lisievici Gabriela 
                                                                                           Profesor Râșăscu Ciprian 

 
 
 
“Domnia lui Ștefan cel Mare de aproape 

jumătate de veac este cel mai frumos timp din istoria 
Moldovei. Niciodată țara n-a fost mai întinsă, mai 
bogată și mai respectată; niciodată faima domnului 
ei n-a străbătut atât de departe, deopotrivă în apusul 
creștin ca și în răsăritul necredincios, provocând 
admirația prietenilor și respectul dușmanilor și 
niciodată nu s-au ridicat spre slava celui de sus atât 
de multe lăcașuri și într-o formă atât de desăvârșită. 
Întocmai cum grecii au avut epoca lui Pericle - acel 
maximum de strălucire politică și artistică - noi, am 
avut epoca lui Ștefan cel Mare.” 

Constantin C. Giurescu 

 
 
Concursul este organizat de catedra de istorie a Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Vaslui 

și propune studierea tuturor aspectelor epocii pentru a pregăti cunoștințele elevilor ce 
urmează să susțină bacalaureatul și nu numai, aprofundând în acest fel anumite caracteristici 
ale epocii medievale.  

Obiectivele concursului județean sunt în concordanță cu articolul 1 din Regulamentul 
de organizare și desfășurare a concursurilor școlare: “Concursurile școlare au ca obiectiv 
general promovarea ideilor de competiție și performanță a studiului, la disciplinele prevăzute în 
curriculum-ul școlar și se adresează elevilor cu aptitudini, înclinații și interese deosebite pentru 
domeniile științelor, tehnicii, meseriilor, artelor, civic, sportiv, interdisciplinar ”. 

Până în prezent s-au desfășurat patru ediții ale concursului, acesta având loc în fiecare 
an în jurul datei de 10 ianuarie, marcând astfel comemorarea luptei de la Vaslui desfăşurată la 
10 ianuarie 1475.   

Parteneri în cadrul concursului sunt în fiecare an Inspectoratul Județean Școlar Vaslui, 
Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui și Școala Gimnazială “Alexandra Nechita” Vaslui. 

Grupul țintă căruia i s-a adresat concursul sunt elevii de la liceele din județul Vaslui 
urmând ca la ediția din anul 2018 să poată participa și elevii de gimnaziu din afara județului 
nostru prin participare indirectă la secțiunea de referate, PPt-uri și afișe.  

Concursul se desfășoară pe două secțiuni și anume clasele IX- X și clasele XI-XII, 
constând într-un test grilă. Proba scrisă vizează în special cunoştințele de istorie a românilor, 
referitoare la Ștefan cel Mare, însușite din manualele de istorie aprobate și bibliografia de 
concurs indicată dar și formarea în privința competențelor de sistematizare a informațiilor. 
Proba constă într-un test alcătuit din 50 de întrebări tip grilă. Întrebările sunt propuse de 
profesorii de istorie de la instituțiile și școlile partenere care nu au elevi în concurs. Liceul 



 

 33 

organizator poate avea elevi în concurs fără ca profesorii acestuia să poată face parte din 
comisia de elaborare a subiectelor. Un profesor nu poate propune întrebări dacă are elevi 
înscriși în concurs. Întrebările vor fi realizate în conformitate cu tematica propusă pe baza 
conţinuturilor din manualele școlare alternative aprobate de Ministerul Educației pentru clasele 
IX- XII precum și fragmentele din bibliografia indicată. 

 
Rezultatele concursului:  
Elevii și-au îmbunătăţit cunoștințele 

despre momentele importante din istoria 
națională și anume epoca lui Ștefan cel 
Mare. Deasemenea, concursul a contribuit 
la dezvoltarea stimei de sine și a motivației 
elevilor pentru implicarea în activități 
extrașcolare ca o alternativă pentru 
petrecerea timpului liber.  

Trebuie subliniat faptul că acest 
concurs contribuie la cunoașterea epocii lui 
Ștefan cel Mare, un episod glorios al istoriei 
noastre naționale, precum cunoașterea 
istoriei neamului, a elementelor de cultură 
și civilizație românească, a geografiei și 
literaturii naționale și reprezintă o 
necesitate pentru educarea elevilor în 
spiritual valorilor naţionale în contextual 
globalizării. De asemenea, acest concurs 
oferă posibilitatea dezvoltării și consolidării 
unor competențe cheie, dar și a unor 
competențe specfice disciplinei istorie, 
dezvoltării sentimentului de patriotism și 
de mândrie națională, de stimulare a 
interesului pentru istoria națională. 

 
Activități de promovare și diseminare a concursului: 
Fiecare profesor coordonator a utilizat mijloace proprii pentru promovarea concursului 

la nivelul unității de învățământ. 
Liceul organizator a postat regulamentul concursului pe site-ul ISJ Vaslui, l-a prezentat la 

cercurile pedagogice, a prezentat rezultatele la consfătuirile anuale, pe site-ul liceului .  
La buna desfășurare a celor patru ediții ale concursului județean “Ștefan cel Mare” au 

contribuit organizatorii concursului (profesor Ionescu Nicolae – inspector de specialitate la ISJ 
Vaslui, profesor Lepărdă Ionela, profesor Lisievici Gabriela și profesor Râșăscu Ciprian de la 
Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Vaslui și profesor Iamandi Anca, care predă istorie la Școala 
Gimnazială “Alexandra Nechita” Vaslui.  
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PROMENADA INIMILOR 
                                                                         

                                                                              profesor Ionela Lepărdă 
 
Program inițiat de Fundația Irlandeză a Inimii şi implementat deja cu 

succes în 10 ţări europene, Promenada inimilor s-a desfășurat și anul acesta 
la Vaslui, ajungând la a cincea ediție, pe 30 septembrie 2017. Acest proiect 
presupune amenajarea unor trasee accesibile, care încurajează publicul de toate 
vârstele să facă mișcare. În România, programul a fost lansat în 2013, în ultimii ani 
participând mii de persoane la lupta împotriva bolilor cardiovasculare. 

 
Clubul Rotary Vaslui i-a invitat pe elevii liceului nostru să ia parte la acțiunea 

desfășurată în parcul Copou. Mai exact, inițiativa i-a îndemnat pe elevi sã participe la 
o plimbare colectivã menitã sã marcheze Ziua Mondialã a Inimii. Traseul din Vaslui a 
avut o lungime de 1,6 km (plecarea a fost din faţa Liceului “Mihail Kogãlniceanu” pânã 
în Parcul Copou și retur). Traseul a fost amenajat de către elevii clasei a X-a F, 
sprijinindu-i pe membrii Rotary. La activitate au mai participat elevi ai claselor a IX-a F, 
a IX-a G, a XI-a H și a X-a F, coordonați de către doamna profesor Ionela Lepărdă.  

 
Este a patra ediție la care participă elevii noștri, astfel că implicarea în acest 

demers a devenit o tradiție la fiecare final de septembrie.  
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ELOGIU MARELUI DOMNITOR, 
DIMITRIE CANTEMIR 

 

                                                                                    

Codreanu Gabriel, clasa a IX-a E 

 

 

 

Simpozionul organizat la Muzeul Județean  Ștefan 

cel Mare din Vaslui, dedicat personalității lui Dimitrie 

Cantemir, a constituit pentru noi, elevii clasei a IX-a E, 

oportunitatea de a ne informa despre complexitatea acestei 

personalități istorice, prezentată de către istorici și profesori 

din județul nostru. 

 

Sub titlul Dimitrie Cantemir - filosof între regi și rege între filosofi, a fost prezentată 

viața și creația marelui domnitor și cărturar iluminist. 

Născut la 26 octombrie 1673, în localitatea Silișteni, comuna Fălciu, numită azi 

Dimitrie Cantemir, în județul Vaslui, Dimitrie Cantemir a fost domn al Moldovei în 1693, martie-

aprilie, neconfirmat însă de Înalta Poartă și reînscăunat în 1710 de către turci. 

Mare admirator al lui Petru cel Mare, a urmărit introducerea în Moldova a principiilor 

absolutismului luminat, fiind adept al domniei autoritare și adversar al atotputerniciei marii 

boierimi. 

Am ascultat cu interes 

intervențiile istoricilor prezenți la 

simpozion și mi-am format o imagine 

despre acest domnitor al Moldovei, uimit 

fiind de strategiile aplicate în relațiile cu 

țarul Petru cel Mare, amintite și de 

doamna noastră profesoară, Lisievici 

Gabriela: A devenit consilier secret al lui 

Petru I, pentru problemele Orientului și 

membru al Senatului și a desfășurat o 

activitate științifică rodnică. 
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În ceea ce privește opera cărturarului iluminist, am 

reținut numele a două lurări de amploare, amintite de cei doi 

colegi din clasa a XII-a E, Galeru Victor și Bojoagă Andreea: 

 

 

Istoria ieroglifică prima încercare de roman politico-

social, alegoric și autobiografic, prezentat sub forma unei 

dispute filosofice între 2 principii, simbolizate de Inorog și 

Corb. 

 

 

 

 

 

 

Descrierea Moldovei (Descriptio Moldaviae), prima 

prezentare interdisciplinară a Moldovei și a locuitorilor ei. 

Aici se găsește prima hartă reală a Moldovei, cu detalii 

geografice și informații administrative. 

Ca pasionat de istorie și, mai ales, de istoria locală, 

mi-am însușit cu ocazia participării la acest simpozion câteva 

cunoștințe pe care le voi aprofunda la orele de istorie și am 

satisfacția de a ști ceva mai mult despre o personalitate a 

meleagurilor vasluiene. 
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Cercul de grafică și pictură 

                                                                     Profesor Costin Ramona 

 

„Toți    copiii  sunt artiști. Problema este cum să rămâi un artist odată ce crești.” 

Pablo Picasso 
 
Grafica și pictura sunt două domenii ale artelor plastice care fac parte din paleta 

de activităţi a cercului de artă plastică de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță”.  
 
 
 
 
 
 

Este cercul la care elevii pot îndeplini un act de creație personal și pot gusta din 
bucuria creației impunându-și propria lor viziune despre lumea înconjurătoare. 
Atmosfera este una relaxantă, creativă și armonioasă.  

Desenul copilului reprezintă cel mai important interpret al felului cum vede 
lumea. Se realizează lucrări bidimensionale cu utilitate practică și estetică.  

Elevii sunt îndrumați în procesul de creație, profesorul oferindu-le toate datele 
necesare însușirii tehnicilor specifice graficii și picturii. Ei descoperă și experimentează 
diverse tehnici și materiale: pictura în acrilice, desenul în liner și peniță, tehnica laviului, 
colajul și tehnici mixte. De asemenea, se urmărește dezvoltarea capacităţii fiecărui elev 
de a urma o direcție potrivită preocupărilor pe care le are. 

Temele pot fi la liberă alegere sau propuse de profesor. Prin activitățile practice 
de creație se urmărește stimularea dezvoltării imaginației copilului, integrarea într-un 
grup, socializarea și încurajarea încrederii în capacitățile proprii. 
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Creativitatea este o caracteristică a personalităţii umane, ca să se manifeste 
trebuie să i se creeze un ambient specific. Un atelier este spațiul în care elevii se pot 
familiariza cu atmosfera specific unui mediu de lucru creativ și productiv.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participarea la acest cerc s-a finalizat cu însușirea și perfecționarea tehnicilor 
artistice, participarea la concursuri, organizare de expoziții și amenajarea unor anumite 
spații din cadrul liceului. Diversitatea tehnicilor folosite, numărul mare de lucrări și, nu în 
ultimul rând, calitatea lor au adus aprecieri din partea specialiștilor și din partea celor 
care au vizitat Liceul Teoretic „Emil Racoviță” din Vaslui. 
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PLEDOARIE PENTRU UN TRUP ȘI O MINTE 
SĂNĂTOASĂ 

Profesor Ciuraru Daniela 
 

 

 

Este un lucru cunoscut că sportul practicat în mod constant întărește voința și 
dezvoltă abilități de stăpânire de sine care pot fi ușor aplicate ulterior în multe alte 
domenii. Sportul te pune față în față cu propriile limite, te ajută să le depășești, dar îți 
trasează și granițele exacte ale posibilităților umane, sădind în conștiință încrederea în 
sine împreună cu modestia. Nu este de neglijat  aportul incomensurabil pentru starea 
de sănătate a celui care îl practică, stimulând starea de bine și de confort psihic, 
ducând, practic, la o dezvoltare armonioasă.  

În școală, educația fizică face parte integrantă din educație, desfășurându-se 
în strânsă legătură cu educaţia intelectuală, morală şi estetică. 

Dezvoltarea fizică generală se realizează și cu ajutorul exerciţiilor aplicative, 
ce sunt mijloace naturale de deplasare a oamenilor, folosite în viața de toate zilele. Din 
ele fac parte exercițiile de mers, alergare, sărituri, aruncări, cățărări, escaladări, 
echilibru, transport de greutăți şi ridicarea lor, trecerea obstacolelor. Odată însușite, 
aceste exerciții aplicative educă o serie de calități ale elevilor, care îi ajută să-și 
însușească mai repede tehnica și specificul exercițiilor pentru probele de control. 

Dezvoltarea corectă a organismului presupune, pe lângă respectarea 
principiilor metodice de bază ale gimnasticii și formarea unei ținute corecte.O ținută 
corectă asigură condiții favorabile pentru activitatea funcțională a organelor interne, dar 
conferă și estetică imaginii fizice. 

   O ținută corectă presupune un corp corect dezvoltat, cu o musculatură și cu 
ligamente puternice, cu articulații suple și o mare mobilitate.Toate acestea dau o 
frumusețe și expresivitate în mișcare. O serie de exerciții din gimnastica acrobatică, 
cum ar fi extensiile și îndoirile coloanei vertebrale în diferite poziții, rostogolirile, 
exercițiile de arcuire, balansurile – dezvoltă o mare mobilitate a coloanei vertebrale și 
sunt foarte importante pentru formarea unei ținute corecte.De asemenea,exercițiile cu 
obiecte (în special cele cu bastoane) se folosesc pentru corectarea diferitelor deficiențe 
ale coloanei vertebrale (cifoza, scolioză, lordoză). 

La Liceul Teoretic Emil Racoviță elevii sunt coordonați și stimulați să se 
implice în cât mai multe activități sportive, conștientizând rolul mișcării și al exercițiilor 
fizice, iar varietatea sporturilor practicate le dă posibilitatea să se implice în sportul 
preferat, participând și la numeroase competiții care confirmă interesul profesorilor 
pentru educația fizică la orele de curs. 

Astfel, anul școlar a debutat cu participarea unei echipe de fete și băieți, 
coordonată de profesoara Ciuraru Daniela la o competiție de Ștafete în Săptămâna 
Europeană a Sportului, ediția a III-a, pe 20 septembrie, obținând locul I. 
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Echipa a fost 
compusă din: Florea Dragoș 
Ștefan (IXE), Teodorescu 
Mădălin (IX E), Cojocaru Ștefan 
(XB), Cojocaru Teodor (XB), 
Apetroaii Ioan (XH), Mititelu 
Roxana (XD), Ghiorghe 
Andreea (XID), Bălan Eliza 
Ștefania (XIF), Teletin Aura 
Florentina (XIIE), Şalabină 
Milena (XG). 

 
 
 
 

 
        De asemenea, echipa a participat la tradiționalul Festival Internațional 

de Ștafete, Parcursuri Aplicative și Dans Fair Play, în orașul Vaslui. Competiția s-a 
desfășurat între 8-10 octombrie, organizată fiind de Colegiul Economic Anghel Rugină, 
sub înaltul patronaj al Federației Române Sportul Pentru Toți și al Ministerului Educației 
Naționale, ajungând la a XVI-a ediție. Competiția a reunit peste 1500 de concurenți din 
România, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Ungaria.  

 
 
 
 
 
Echipa liceului a 

obținut locul al III-lea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Și acesta a fost doar începutul pentru noul an școlar, toate echipele liceului 

se antrenează cu multă ambiție și interes și, ceea ce e foarte îmbucurător, tot mai mulți 
elevi vor să facă parte din ele. 

Iată de ce are nevoie omul pentru a fi sănătos: Puțină ambiție și multă 
bunăvoință. Acestea sunt singurele deziderate necesare de fapt omului modern pentru 
a se apuca serios să practice un sport. Nu contează vârsta, sexul, aspectul fizic. Doar 
apucați-vă și bucurați-vă de efectele benefice ale mișcării fizice. 

 

« Pune-te la treabă din toată inima şi vei reuşi. Competiţia este atât de 
mică… »  

Elbert Hubbard 
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Vremea nu stă în loc. Știu, nu spun 

nimic nou, a devenit un clișeu această sintagmă, 
dar, pentru mine, viitoare absolventă a unui liceu 

teoretic, abia acum capătă sens aceste cuvinte. 
Pentru că trebuie să-mi conturez clar viitorul 

profesional și nu sunt atât de sigură că voi alege 
ceea ce e mai potrivit , iar timpul mă presează. 

Mulți adolescenți, ca mine, se trezesc 

la examenul de Bac, îl promovează și sunt puși în 
fața faptului de a se înscrie la o Facultate și, 

obsedați de a pune mâna pe o diplomă, nu fac 
totdeauna pasul corect.  

În România, psihologii - consilieri de dezvoltare personală nu sunt văzuți ca o 
variantă ajutătoare pentru momentul în care trebuie să descopere și să aleagă ce e bine 
și ce i s-ar potrivi fiecărui adolescent să facă mai departe în viață, dar, evident, ei au 

instrumentele necesare care ar sprijini un tânăr în acest moment decizional extrem de 
important să facă alegerea potrivită. Una pe care să n-o regrete mai târziu, în viață. 

Pentru unii e mai simplu pentru că s-au orientat din timp spre o carieră, așa 
cum am făcut și eu, alții, însă, oscilează între două sau mai multe opțiuni și în acest caz, 
ar avea nevoie de îndrumare. În realitate, însă, nimic nu se obţine fără efort şi dedicare, 

iar până la a deveni un punct de referinţă într-un anumit domeniu, este nevoie de 
răbdare şi dorinţă de afirmare.  

Psihologul Eveline Țibichi Osnaga consideră că în România încă există 
concepţia că absolut oricine trebuie să aibă facultate, chiar dacă după terminarea 
acesteia ne alegem doar cu o diplomă și n-o folosim în veci. Am uitat parcă cu toţii că 
orice meserie este o „brăţară de aur” şi că până la urmă nu cartoanele sunt importante, 
ci ce anume facem pentru societate după ce terminăm o facultate. În rândul elevilor de 
liceu există şi un dezinteres faţă de activităţile şcolare, pentru că ştiu că şi dacă învaţă 
şi dacă nu, petrec prea mult timp învăţând, tot or să ajungă la o facultate, şi sunt din 
ce în ce mai dezinteresaţi în a lua o decizie în legătură cu propria carieră.  

Examenul de bacalaureat încă îşi îndeplineşte cu succes rolul de examen al 
maturităţii. Este examenul care îi pune pe elevi faţă în faţă cu realitatea şi le oferă 
cântarul cu care pot stabili greutatea unei decizii atât de importante la nivel personal. 
Cât despre schimbările care intervin la nivel psihologic, ele pot varia de la persoană la 
persoană. Pe unii îi maturizează brusc, iar pe alţii îi infantilizează atunci când părinţii 
ajung să ia decizii în locul lor sau atunci când nu ies din rolul de copil, când refuză să 
facă pasul spre maturitate.  

De aceea, aici joacă un rol important încrederea în propria persoană, 
cunoaşterea calităţilor şi a defectelor, dorinţa de schimbare, dorinţa de autodepăşire a 
condiţiei, rezistenţa la stres şi nu în ultimul rând multă ambiţie;nu facultatea te face 
om, ci principiile de viaţă şi calităţile pe care le avem fie că vorbim de cele native sau 
cele dezvoltate în timp. 
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Corina Rusu, master coach al primului serviciu de profil elaborat în 

România sub egida Comisiei Europene, a oferit  câteva sfaturi privind modul 
de alegere a facultății. 

Cu experiența pe care o are în gestionarea carierei, Corina Rusu a identificat 
factorii care contează în alegerea unei profesii. De asemenea, a sintetizat un plan care, 

odată urmat, poate maximiza potențialul unui tânăr aflat în căutarea unei cariere.   

Potențialul, descoperit cât mai devreme 

Modelul ales de tânăr nu trebuie ignorat, dimpotrivă, este necesar și 

reprezintă un criteriu esențial în alegerea viitorului. Însă, acesta trebuie analizat cu 
prudență și raportat la adevărata structură de personalitate a tinerilor. 

Potențialul unui tânăr trebuie descoperit  înainte de 18 ani, când restricțiile 
sociale nu sunt atât de acute. O întâlnire cu un consultant de carieră  ar susține pe 

foarte mulți elevi să urmeze un plan de educație conform vocației pe care o au. 

Alegerea ”la întâmplare” implică riscuri mai mari 

Mai mult de 90% din cazurile de reușită profesională (indiferent că vorbim 

de mecanici, ingineri, medici, asistente medicale, vânzători etc.) aparțin celor care s-au 
orientat conform vocației pe care au avut-o. Să faci ceea ce iți place, îți dă mai mult 

curaj să înfrunți crizele, perioadele de instabilitate și schimbare. 

Există, totuși, tineri care aleg la întâmplare și migrează în domenii oarecum 

diferite, în speranța că își vor găsi locul la un moment dat. Tendința unor tineri de a se 
califica la locul de muncă, de a-și găsi vocația pe măsura acumulării de experiență, nu 
este o greșeală. Implică doar mai multe riscuri, mai ales pentru cei care pornesc mai 

târziu în activitatea profesională. 

Astăzi, Bacalaureatul, deși foarte dificil, nu mai are aceeași reputație. Într-un 

sondaj efectuat atât cu profesori cât şi cu elevi absolventi, peste 95% considerau că 
Bacalaureatul nu este util în alegerea unei profesii. Paradoxal, cei mai vehemenţi în 
demonstrarea inutilităţii lui în viitorul profesional al elevilor au fost profesorii. 

Singura utilitate a Bacalaureatului este pentru cei care doresc să urmeze o 
facultate sau colegiu. 

În cele mai multe cazuri, când vorbim de bacalaureat, ne raportăm doar la 
anumite stări de fapt, care trebuiesc îndeplinite: ce tip de facultate urmez, ce discipline 

am, ce condiții etc. Pe de altă parte, sistemul nostru educațional face ca Bacalaureatul 
să reprezinte un stadiu necesar, facultatea sau următoarele școli fiind cele care au cu 
adevărat importanță în viitorul profesional. Dau bac-ul pentru că trebuie să termin 

liceul! 

La nivel macrosocial, examenul de bacalaureat poate fi un barometru al 

nivelului de pregătire a noii generații. Iatăt cinci factori care influențează un tânăr, în 
alegerea unei profesii, chiar înainte de Bacalaureat: 

1. Modelul 

În multe cazuri, părinții sunt un model și își influențează copiii în alegerea 
unei viitoare profesii. Ei știu cel mai bine și, deși discută cu tinerii despre alegeri, 

încearcă mai mult să îi convingă. De obicei, ei se orientează spre ceea ce se caută la 
momentul acela pe piața muncii. Sunt și unii părinți, cu viziune, care cred că vor apărea 
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noi tendințe. Model însă, înseamnă și anumiți profesori, care ne-au inspirat, sau vecini, 

rude, prieteni, gașcă etc., ca să nu mai vorbim de cei care apar constant la TV. 

2. Tendințele pe piața forței de muncă 

Sau ce se caută! În ultimii ani, nu numai în țară, ci în Eupopa, în general. 
Chiar dacă au sau nu aptitudini sau indiferent de ceea ce își doresc cu adevărat, tinerii 

se orientează spre profesiile care au căutare în piața muncii și care sunt și bine plătite și 
asigură o anumită stabilitate. Astfel, se creează în timp, generații de economiști, 
jurnaliști, avocați, psihologi etc. 

3. Vocația 

Descoperirea vocației ține în primul rând de noi înșine. Părinții ne pot 

îndruma (și trebuie să o facă) în acest demers de descoperire, iar școala, prin profesori, 
să ne cultivăm vocația. Dar pentru asta ar trebui să ne ajute și societatea în care trăim: 

un demers riguros, chiar instituționalizat, prin consultanți de carieră, prezenți în școli cu 
birouri permanente, ar susține pe foarte mulți elevi să urmeze un plan de educație 
conform vocației pe care o au. 

4. Necesitatea imediată 

Un criteriu destul de des întâlnit în ultima perioadă. Tinerii aleg ce se oferă, 

fără să stea prea mult pe gânduri. “Se caută șoferi, acolo mă duc”. “ S-a deschis o nouă 
bancă și se caută agent de pază, asta o să fac”. “Sunt locuri la Politehnică, se intră doar 
cu dosar” nu contează. 

Unii au noroc și se califică la locul de muncă, reușind să se specializeze într-o 
meserie. Alții, din păcate cei mai mulți, caută tot timpul, oscilează între perioade de 

șomaj și angajare, devin sezonieri etc.. 

5. Statusul    

Dorința de a fi cineva, de a reprezenta ceva în comunitate, este prezentă în 
structura motivațională a multora dintre noi. Dar pentru unii, este definitorie!  

 Așadar,sunt destui factori de care e bine să ținem cont în alegerea drumului 

profesional și mă gândesc că sunt o norocoasă că am ales deja, voi urma medicina, 
specializarea tehnică dentară, deși am studiat la profil uman. Am luat decizia în acest 

ultim an de liceu și sunt cu atât mai hotărâtă, cu cât sunt susținută și de familie. Din 
păcate, am observat că mulți colegi nu știu încă ce vor de la propriul viitor, de aceea, 

consider că nu sunt de neglijat îndrumările consilierilor, care ne pot ajuta să ne 
cunoaștem capacitățile și abilitățile. 

 

 

Aura Teletin, clasa a XII-a E 
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RAREȘ DIACONU 
clasa a X-a E 

 

 

O pasiune întârziată 
 

 În ceea ce mă privește, olimpiada 
de limba franceză nu a însemnat o cale de a mă 

afirma, de a atrage atenția celorlalți sau de a 
dobândi satisfacția rezultatelor. De fapt, limba 
franceză, la început, nu a fost o pasiune și nici 

măcar o prioritate. 
 

 Îmi amintesc că, în gimnaziu, împărtășeam reticența și dezinteresul 
majorității elevilor față de această disciplină. De aceea, am optat pentru o specializare 
în care această limbă modernă este predată în regim normal. Însă, în general, ceea ce 

evităm cel mai mult devine, la un moment dat, preocuparea noastră principală. Totuși, 
de ce am ales tocmai olimpiada de limba franceză ? Nu am ales-o eu, ci ea m-a ales pe 

mine deoarece nu am putut să o refuz pe doamna profesoară de limba franceză 
(Monica Sprîncenatu). Și, probabil, nu voi putea niciodată… Așadar, dumneaei a fost 

motivul participării mele la această competiţie. 
 Înainte de faza locală, fiind conștient de nivelul meu de cunoștințe, nu mă 

puteam aștepta la un rezultat remarcabil. De altfel, nici nu era necesar, trebuia doar să 

mă calific pentru a nu o dezamăgi pe doamna profesoară, care a suportat până atunci 
toate greșelile mele copilărești și toată neatenția mea, cu care se va mai confrunta în 

viitor… Și am reușit! 
 Pentru faza județeană, știam că olimpiada este mai importantă decât 

activitatea mea din clasă, iar media generală era doar un moft care nu mă tenta absolut 
deloc. Așa că, eforturile mele au fost concentrate în direcția unei evoluții, oricât de 
nesemnificative, dar existente, la această materie. Mi-am propus să fiu mai răbdător și 

mai atent, pentru că lipsa acestor calități distruge vivacitatea și cursivitatea limbii 
franceze. Nu am încercat să-mi stabilesc anumite scopuri, să-mi creez o „mentalitate de 

învingător”, întrucât asemenea gânduri m-ar fi distras de la muncă și nu erau nimic 
altceva decât o pierdere de vreme. În plus, aveam două posibilități: fie câștigam, fie 
învățam, deoarece, nu rezultatul, ci deprinderile formate contează.  

Eram anonim, necunoscut, desconsiderat și exclus din orice statistică pentru 
calificarea la faza națională. De fapt, eram cel mai avantajat dintre toți concurenții. Nu 
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eram tensionat, nu se exercita presiunea rezultatului asupra mea, nu aveam așteptări 

mari, doream doar să nu mă fac de râs pe mine și pe doamna profesoară, să am un 
rezultat onorabil și mai ales să nu am regrete.  

Uneori, o muncă îndelungată poate fi mistuită de un singur moment, de 
aceea, mi-am impus să dau totul, să nu renunț și să-mi amintesc toate observațiile 

făcute. Și câte lucruri trebuia să-mi amintesc!  
Și minunea s-a produs, nu știu cum, dar s-a întâmplat. Am avut mult noroc: 

nu aveam probleme de sănătate, trăiam într-un mediu familial echilibrat, iar alți 

competitori se considerau mult mai importanți decât mine. Adevărul este că erau mai 
importanți, având în vedere rezultatele precedente, iar eu participam pentru prima 

dată. În ciuda acestui fapt, ironia sorții a făcut ca propria mea comedie, una cât se 
poate de frumoasă, să continue. Și mi-aș fi dorit să nu se sfârșească… 

La faza națională, detaliile fac diferența, iar limba franceză este formată doar 
din detalii. Am încercat să acopăr lipsa de experiență prin muncă și perseverență, dar 
am constatat că există momente de sclipire pe care trebuie să le exploatezi la maxim și 

care stabilesc ierarhia finală.  
În urma acestei experiențe, am întâlnit oameni deosebiți, dedicați, pasionați, 

inteligenți. Mă mândresc că am făcut parte din același lot cu viitoarea câștigătoare a 
olimpiadei la clasa a X-a, sau că am stat în cameră cu un fost participant la faza 

internațională și cu un elev care știa materia de clasa a IX-a încă din clasa a VII-a. 
Puteam doar să-i respect, să-i admir și să-mi dau seama cât de mult mai am de învățat. 
Faptul că am făcut parte, chiar și pentru puțin timp, dintr-un mediu format din elevi 

motivați, care nu acceptau ușor eșecul, m-a determinat să conștientizez mai bine 
exigențele.  

Etapa națională s-a desfășurat în Gura Humorului, unde nu doar peisajele m-
au impresionat, ci și căldura oamenilor, bucuria pe care o împărtășesc cu fiecare turist, 
atașamentul față de tradiții, credința puternică a localnicilor. Iar organizarea a fost 

ireproșabilă! Datorită acestor motive, perioada petrecută în Gura Humorului a 
reprezentat o experiență minunată, pe care nici nu visam să o trăiesc! 

Anul acesta, voi participa din nou la olimpiada de limba franceză. Mi-ar plăcea 
să repet rezultatul de anul trecut, dar nu fac din această posibilitate un mod de 

existență. Ar fi o surpriză să mă calific, nu să ratez calificarea! În același timp, îmi 
doresc să lucrez cu plăcere, să nu cred că dețin vreun statut special și să am o singură 
așteptare: să nu renunț la munca mea și a doamnei profesoare!  

Nu am venit la olimpiadă având aspirații, ci pentru a învăța, de aceea nu sunt 
adeptul discursurilor despre succes!  

Într-adevăr, cerințele sunt mai mari, dar vreau să le îndeplinesc, să continui 
pentru ca la finalul clasei a XII-a, să simt o evoluție și să fiu pregătit să folosesc limba 

franceză în realizarea propriilor scopuri! 
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UITAREA 
 
 

 
Ai vrut să mă scoți din întuneric.  

M-ai luat de mână, mi-ai vorbit… 
Însă eu eram inertă,  
Eram spartă în o mie de bucăți  

împrăștiate în juru-mi. 
M-ai ajutat să le găsesc,  

să nu mă rătăcesc  
cu  suflet-mi debusolat.  

În negura uitării  
Ai fost lângă mine. 
 

Este rece ceaiul meu, iar mintea e 
disipată, 

mă încălzesc pozele cu noi, 
Pe care, răvășită, le ard 
Şi le arunc la gunoi. 

Văd focul cum dansează 
și șterge amintirile 

Să te uit? Pot. 
 

Pot, dar nu vreau să pierd  
Clipe. Stop!  
Am ridicat un alb steag 

Nu pot îndura uitarea. 

 
 

 
M-ai lăsat pe nisipul rece şi ud  

Totul... mă doare. 
Mi se pare că aud vocea cunoscută 
cerându-mi iertare. 

 
Flori de nu mă uita,  

Legate cu fir albastru,  
îmi răsar în palmele  

pe care se prelinge firul vieții 
și gândurile-mi amuțesc. 
 

Cu o floare nu se face primăvară.  
Nici măcar cu o mie! 

Nu pot șterge cu un burete 
amintiri copleșitoare 
Lasă-mă să-mi deschid aripile, 

Să zbor! 
Aruncă cheile 

De la zăvor! 
 

Să țip!? nu pot 
Nici să vorbesc!  
 

- Te iubesc?! 
                                                                                        

 

                                                                 Proca Larisa, clasa a IX-a C 
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Scrisoare 
 
 
Ce mai faci, tu, Soare? 
Încerc să-ți scriu, dar gândul... 

Copleșit de ființa ta, mă adulmecă 
În lumea noastră... inexistentă. 

Și, toropită de speranță, 
Încerc să evadez, mă învăluie însă uitarea. 

Uit alfabetul, dar mă sacrific  
și îmi conturez destinul mut. 
 

Recitesc scrisoarea pe care nu ai mai primit-o.  
Resimt fiorii scrierii de atunci, de cândva 

și o văd împodobită cu luciri de soare. 
 
Văd cerul îmbrăcat în smoking. 

Îmi acoperă soarele. 
Scrisoarea nu va ajunge la el. 

Nicio rază nu vrea să fie poștașul.  
Efemer. 

Cu ce te ocupi, tu, făptură cerească 
Ce mi-ai inundat ființa 
și ai sădit în sufletu-mi  

flori aurii, împletite 
într-o coroniță edenică? 

Păcat. 
Acum îmi simt coastele de marmură 

și inima mi s-a pietrificat. 
Nu am soare, nu am lumină, nu am viață. 
Tic-tac!  

Timpul mă smulge cu brațe vânjoase. 
Știu că nu mai vii, de aceea, 

mi-am sculptat memoria ca Michelangelo. 
Trist. 
Construiesc propoziții... 

Asta-i ultima mea încordare a degetelor 
Lihnite de foame. 

Adio, 
Cavaler în armură strălucitoare, 

Dar cu sufletul întunecat și posac. 
Am încercat!  
Am eșuat! 

A ta umbră pământească. 
 

                                                                  Preda Teodora, clasa a IX-a E 
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Imitație 
 
Fugind de tine azi, sau poate rătăcind 

Prin jocul mut al unui trandafir, 
Nicicând mai dureros n-ar putea fi 

Un suflet părăsit a doua zi. 
 
Nicicând un glas, ce vorba nu și-o recunoaște, 

Nicicând un ochi ce iarăși a orbit, 
Nu va mai fi la fel, căci încă n-a murit, 

Ci doar e prins în spinul înflorit.  
 

Un mărăcin ce trist se-nalță, gânditor 
La soarta celor doi neputincioși, 
Ce plânge, căci sunt cu toții muritori 

Și știe cum că totul are-un preț. 
 

Ochiană Andreea-Cristina,  
clasa a XI-a E 
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Dor 
 
Să-ntreb o frunză căzătoare 

De drumul tău, e cu folos? 
Ce-o să-mi răspundă frunza, oare? 

Că te-a văzut, o, chip frumos? 
 

Să-ntreb copacii-înălțători, 
Cu ramurile pân-la cer, 
Dac-au zărit vreun trecător 

Din alte lumi, venind spre ei? 
 

Să-ntreb o stea, poate-un ecou 
De-au auzit numele tău? 
Să-ntreb și Luna, căci mi-e dor 

Și voi tot întreba mereu. 
 

Ochiană Andreea-Cristina,clasa a XI-a E 

 
 
 
 
 

Noapte de toamnă 
 

Odată cu frunzele, 
Galbenul s-așterne. 

Soarele dispare după dealuri 

neclare, 
Petale uscate par să coboare 

Din ceruri, fumegând norii 
înghețați 

De frigul insomniei. 

Oamenii s-ascund speriați. 
Este un declin major 

Pe pământul pustiit. 
Nimic nu mai cugetă 

În vidul ce ne împresoară. 
 

E noapte. 

 
                                                                      

Rebegea Cătălin, clasa a XI-a E 
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Pauză 
 
Se revarsă un aer rece pe mine 

și-mi sting privirile, 
sting opinia silită, 

dar o simt pe ea, îi simt 
privirile ce cad asupra-mi, 

în timp ce cade ea, îi văd 
zâmbetul în întuneric și ochii 

calzi ce îmi inspiră încă o dată, 

un aer puternic, un parfum 
sublim, 

o formă mică, ciudată, 
odihnă. 

 
Vărs cuvinte peste cuvinte, mă 

vărs și eu 

încet, lichid, un râu, o vale, o 
viață, 

o prăpastie, o cădere, o 
apropiere, 

o depresiune, 

o dulce moarte, 
o dulce sărutare, o privire moale, 

o damă de pică și-mi pică  
o fisă 

pe ea și ridică privirea și o frică 
mă cuprinde... nu pot continua, 

dar pot și socot că puterea mea e 

mai mare 
decât timpul 

și oprirea lui mă face să cad și să 
uit, 

eu adorm. 
 
 

 
 

 

Hibridizare 
 

M-ai înjunghiat în deget 

cu un trandafir, 
acolo viață mi-ai sădit, 

în sufletul rănit, 
veninul din el e elixir, 

e mir. 
 

Ori nu se vede, 

ori e magie, ori e țânțarul 
din bucătărie ce te-a pișcat 

în mine, 
în fine. 

 

Viața din mine trece încet, 
dar zboară prin tine 

și se termină-n tine 
și ultima picătură de sânge din 

mine 
se confundă 
și m-afundă 

prin trandafir, 
prin petalele hibrid, 

lichidizate solid, 
prin firida pătată de timp, 

prin glasuri de păsări 
stropite cu apa de ploaie din vid. 

 

și când am simțit că o lacrimă 
se afundă mai lin, 

simțeam amărăciunea din tine, 
simțeam durerea, 

paharul era prea plin. 

 
Talpalaru Andrei Giorgiani, clasa 

a XI-a A 
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DE AMOR  

POR LA LINGUA  
DE CERVANTES 

 

 
Suntem în ultimul an de liceu. La clasa de Intensiv spaniolă. Am realizat asta 

de curând, pe când ne pregăteam pentru expoziţia dedicată Zilelor Spaniei şi 

Hispanităţii. 
Când am intrat în clasa a 9-a, pentru noi,  limba spaniolă suna ca ceva 

exotic, poate şi legat de telenovelele la care se uitau mamele noastre sau doar de 
câţiva cântăreţi cu fizic totalmente “machista”, iberici care dădeau bine pe ecran. Claro! 

Să nu-l uităm pe Enrique Iglesias! 
Hmm… chiar şi profa avea un look şi un fler hispanic… La fix. Nu ? 
Acum, după 4 ani de spaniolă, în timp ce căutăm informaţii, poze, muzică şi 

filme pentru activităţi, ne-am dat seama că ne-am ales cu mult mai multe decât cu cele 
enumerate mai sus. Am realizat că sunt atâţia vorbitori de limba spaniolă în lumea asta, 

ei ocupând locul 3 în lume; după engleză și chineză, e printre cele mai importante limbi  
studiate în multe ţări străine, iar țara este una frumoasă, cu un rege tânăr, care a 
răsturnat canoanele unei monarhii pentru a se căsători cu femeia de care s-a 

îndrăgostit nebuneşte, Letizia Ortiz Rocasolano, o jurnalistă divorţată fără pic de sânge 
albastru în vene! 

Am înţeles că flamenco e un dans aparte, de sangre caliente, pe care îl 
dansează doar cine simte, cu fler, durere, mucho amor... 

Am văzut filme cu subiecte nevralgice (cele ale lui Almodóvar), greu de 
digerat dar dureros de adevărate, documentare despre relieful, cultura Spaniei, stilul de 
viaţă al spaniolilor, despre insulele acelea minunate, despre sărbătorile, tradiţiile şi 

obiceiurile hispanicilor. 
Credeam că limba spaniolă înseamnă doar Spania. Când am început să 

studiem şi ţările hispanice, cele 19, cu tot ce au ele specific ne-am gândit ce înseamnă 
cu adevărat limba spaniolă pe glob. 

În ora de media i-am ascultat pe Manuel Carrasco, David Bisbal, Pablo 
Alborán, Mecano, La Oreja de Van Gogh, Jennifer Lopez, Mercedes Sosa, Lila Downs şi 
Chavela Vargas. L-am văzut dansând flamenco pe magnificul Joaquín Cortés... of, dar 

am făcut şi destule exerciţii de vocabular şi gramatică pe todo-claro, vídeoele şi 
todoele... 

Au fost 4 ani plini cu de toate. Depinde de noi ce facem cu cele învăţate 
când plecăm mai departe. Mi-ar plăcea să studiez în Spania. Să fie soare, să mănânc 

paella, churros, să beau sangría şi să le cer în limba spaniolă. Dar nu neapărat cea din 
telenovele! 

 

Gurin Oana şi Luca Simona, clasa a 12-a H 
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Zilele Spaniei şi ale  Hispanităţii în liceul nostru 
 

Profesor Gabriela Tofan 
 
 

În perioada 8-12 octombrie 
2017, cu ocazia zilelor 

Regatuluii Spaniei şi ale 
celor 19 ţări hispanice, 
elevii claselor care studiază 

limba spaniolă (în regim 
intensiv şi normal) au 

pregătit o serie de activităţi 
culturale şi artistice, 

menite să amintească de 
importanţa limbii spaniole 
pe glob şi, implicit, a 

culturii şi civilizaţiei 
hispanice. 

Elevii au vizionat documentare despre Cristofor Columb, despre monarhia 
spaniolă şi despre sistemul de învăţământ spaniol; au ascultat şi vizionat muzică 
spaniolă şi hispanică însoţită de dansuri specifice (flamenco, sevillanas, merengue, 

ranchera, cumbia). 
De asemenea, elevii au vizionat 

filme artistice care prezintă realitatea stilului 
de viaţă în anumite zone ale Spaniei : “Ocho 

apellidos vascos”  şi despre descoperirea 
Americii de sud “1492: Cucerirea 
paradisului”  

Cei talentaţi la desen şi arte 
decorative au realizat desene, picturi, colaje 

cu tematică hispanică (flamenco, corrida de 
tauri, sărbători ale Spaniei în imagini – Las 

fallas de Valencia, Los Reyes Magos, 
gastronomia anumitor regiuni) 

 

 
A fost o săptămâna în 

care orele de spaniolă au avut un 
aer “muy festejero” (foarte 

sărbătoresc) şi elevii au înţeles, 
mai mult ca oricând, că studiul 
unei  limbi străine, al  culturii şi 

civilizaţiei acesteia reprezintă un 
mare avantaj, poate chiar o 
datorie pentru un adevărat 
cetăţean european.  
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PRO  
LINGUA LATINA 

 

Prof. Anca-Corina Anușcă-Popa 

 

 

 

Oare putem condamna limba latină doar pentru că unii o numesc ”o limbă 
moartă”? Să alungăm din gândurile noastre o civilizație înfloritoare, doar pentru că cei 

mai mulți nu pot vedea utilitatea studiului ei? 

Să lăsăm uitării de unde am plecat, unde își are originile omenirea, să uităm 

tot, doar pentru a trăi în și pentru viitor? 

Să nu știm că a fost odată un Caesar, care a avut ambiția de a cuceri lumea, 
să nu știm că a existat un Cicero, o voce a justiției și demnității umane, să uităm oare 

că a fost un Vergilius, care a avut voința și talentul de a scrie epopeea poporului 
roman? Să uităm că a existat absolutul frumuseții, patriotismului și înțelepciunii? 

A spune că limba latină a murit înseamnă a-i răpi orice semnificație în 
dezvoltarea limbilor romanice, iar farmecul ei ar fi îngropat pentru totdeauna în negura 

istoriei, care trece ireversibil  și căreia i ne supunem implacabil. Nu avem voie, pur și 
simplu să-i uităm pe cei care au dat viață și glas omenirii.  

Întreaga cultură modernă – înțelegându-se prin aceasta literatura, filosofia, 

științele filologice, artele plastice, precum și numeroase științe ale naturii – nu este 
altceva, decât o continuare a culturii antice, greco-romane, transmisă lumii moderne, 

prin filieră latină, pentru înțelegerea deplină a tuturor elementelor culturii moderne. 
Lexicul latin contribuie la înțelegerea și folosirea adecvată a cuvintelor de origine latină 
și, prin aceasta, favorizează exprimarea corectă, variată și îngrijită a viitorilor 

profesioniști. Studiul limbii latine contribuie la îmbogățirea vocabularului elevilor în 
domeniul limbilor moderne, mai ales romanice, predate în școală, care cuprind un 

număr mare de cuvinte de origine latină. Mai mult încă: comparația cu originalele latine 
ale lexicului românesc și romanic îi ajută pe elevi să stabilească raporturile dintre limba 

română și limba romanică modernă și să fixeze lexical, fondul limbii respective. Dat fiind 
că, structura gramaticală a limbii române este o formă evoluată a celei latine, ale cărei 
categorii le și utilizează, asimilarea gramaticii latine ușurează asimilarea gramaticii 

române, limba latină, contribuind la o mai aprofundată asimilare a limbilor moderne.  

Dificultățile cu care elevii se luptă pentru a interpreta un text latin le servesc 

la formarea deprinderilor de a raționa științific, de a-și însuși mecanismul analizei, util și 
în alte discipline.În felul acesta se pot dezvolta preocupările și competența elevilor 

pentru înțelegerea abstracțiilor științifice. 
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Și, totuși, de ce am iubi limba latină? Ce-i conferă atâta splendoare și de ce 

ne-a fermecat? Pentru că, încă mai sunt oameni care preferă frumosul în locul utilului, 
oameni care apreciază o valoare, indiferent de localizarea ei în timp. 

Limba latină nu a murit și nu va muri vreodată! Ea trăiește cu noi și pentru 
noi... Este prima cale de evadare din realitatea deseori obositoare și mereu aceeași, 

este poate o revoltă față de o limitare prea dură a cunoștințelor, un fel de agățare 
disperată de trecutul, uneori revelator. Omul clasic va fi mereu un model de 
mentalitate, pentru care realitatea și prezentul în sine sunt lipsite de importanță în fața 

valorilor eterne, universale. 

Așadar, limba latină se încăpățânează să nu moară... prezentul nu poate 

anula tot ce a existat înainte. Latina persistă în fiecare suflet și în fiecare gând, 
deliberat sau nu, pentru că vom purta mereu cu noi marca valorilor antice, iar limba, 

oricâte schimbări ar suferi, nu se va putea debarasa niciodată de fondul latin. 

Vom mai trăi vreodată în spiritul latin, vom mai atinge vreodată acea bogăție 
spirituală și acea eleganță de altădată? Rămâne la latitudinea fiecăruia să încerce, 

măcar, să aspire spre sublim... 

 

 

 

 
LINGUA LATINAE 

AMORE 
 

 

Ana Maria Polcovnicu, absolvent 

2017 

 
 

Marcus Tullius Cicero, un “homo universalis” din perioada de sfârşit a republicii 
romane, a spus cândva: “Usus magister est optimus.” (Experienţa este cel mai bun profesor).   

Acesta este unul dintre motivele pentru care am ales să merg la olimpiada de limba 
latină. Având în vedere că se potriveşte şi cu profilul la care sunt eu, şi anume uman-filologie, s-
a dovedit a fi mai mult decât utilă, deoarece este surprinzător să vezi câte poţi descoperi 
despre propria ta limbă, o limbă romanică, de altfel, prin simplul studiu al limbii latine.  

Munca asiduă, pregătirea şi efortul considerabil depus atât de mine, cât şi de 
doamna profesoară, Anuşcă-Popa Anca, au făcut posibilă participarea mea şi la etapa naţională 
a olimpiadei de limba latină. Aceasta s-a desfăşurat în Timişoara, oraş în care am descoperit 
numai oameni prietenoşi, înţelegători, care au făcut ca şederea noastră în Timiş să fie una 
foarte plăcută şi, fără îndoială, de neuitat. 

Pentru mine, participarea la această olimpiadă nu a însemnat însă numai vizitarea 
unui oraş nou ci şi cunoaşterea unor oameni minunaţi. A făcut posibilă întoarcerea mea în timp, 
cu secole în urmă, oferindu-mi şansa de a descoperi, treptat, fascinaţia determinată de 
cunoaşterea şi vorbirea unei limbi care nu numai că stă la baza culturii româneşti, dar care, ea 
însăşi înseamnă cultură. 
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Jurnal de excursie 
 

 

 La sfârșitul lunii octombrie ne-am procopsit cu o excursie tematică Să ne 
cunoaștem țara, organizată, evident, în scopul de a mai explora minunatele colțuri ale 
României. 

Coordonatorii și organizatorii, profesorii Streja Mădălina și Lisievici Gabriela, profesorii  
însoțitori, Florea Liliana, Litră Paul, Sârbu Petronela și Scutariu Anton, nu au stat mult pe 
gânduri, au făcut repede planul acțiunii și, împreună elevi din clasele 9E, 9C, 9B, 10D, 10E, 

10 A, 11E, 11B au pornit la drum, în ziua stabilită. 
Pe la 7 dimineața, plini de energie și entuziasm, ne-am îmbarcat și ne-am lăsat 

învăluiți de lumina soarelui ce prevestea o zi superbă, știind că avem multe de vizitat și 
multe de făcut, pentru sufletele noastre dornice de o ieșire cu colegii. 

Primul popas făcut a fost la Poiana Brașov, o frumoasă zonă de munte, preferată 
pentru schi. Nu era zăpadă, după cum ne așteptam, într-un octombrie călduros, dar a fost 
numai potrivit să admirăm vegetația variată și luxuriantă, îndemnându-ne, parcă, să ședem 

pe aceste plaiuri, să luăm o gură mare de aer. 
Poate 30 de minute nu au fost suficiente să poți admira atâtea frumuseți, dar, cum 

mai erau multe de făcut, ne-am îndreptat spre al doilea obiectiv turistic, Peștera Valea 
Cetății, situată la circa 3 km de orașul Râșnov. Drumul pe jos, spre Cetate, pe sub 

coroanele îngemănate ale copacilor din care cădeau continuu frunzele arămii și pe covorul 
gros format de aceste frunze, părea desprins din basme cu zâna Toamna, care își târăște 
trena peste bieții muritori. În peșteră ne-am minunat, aflând ce vechime are și cum s-a 

făcut de mult accesul în ea (pe burtă) și ne-am bucurat că liliecii erau în hibernare, să nu 
cumva să atenteze la părul nostru (da, știu că nu e chiar așa, sunt scorneli! ). 

Următoarea oprire: Cetatea Râșnov, un ansamblu fortificat situat pe dealul 
calcaros, printre cele mai vechi cetăți din Transilvania. Este un loc fascinant, având în ziduri 
impregnate secole de istorie. Mi-a plăcut locul acesta, cu misterul lui, chiar mi-am imaginat 

că sunt o domniță, așa cum știu eu de la istorie (marea mea pasiune!!!). 
Timpul s-a scurs prea repede, nu ne-a mai rămas decât să mergem spre locul de 

cazare, unde am fost așteptați cu masa caldă (numai bună pentru oaspeții înfometați) și cu 
frumoasele camere (tot calde), petrecând clipe frumoase unii cu alții. 

A doua zi, după un mic dejun copios, ne-am îndreptat spre Mănăstirea 
Brâncoveanu, un așezământ monahal de călugări, construită în 1657, la inițiativa 
domnitorului Preda Brâncoveanu. 

Am găsit aici un loc cu farmec aparte, încărcat de sacralitate, ce seamănă arhitectural 
cu faimoasa abație din romanul lui Umberto Eco Numele Trandafirului. 

Conform itinerariului stabilit, următorul obiectiv a fost Herghelia de cai lipițani de 
la Sâmbăta de Jos. Înființată în 1876 pe domeniul Bruckenthal, are cai de rasă, aduși din 

Slovenia. Odată cu izbucnirea Războiului cel Mare, caii au fost mutați în Ungaria, iar după 
Marea Unire, guvernul României înființează în 1920 o nouă herghelie la Sâmbăta de Jos. 
Aici am admirat peste 50 de cai impresionanți, foarte bine îngrijiți și, de asemenea, ne-am 

încântat privirile cu trăsuri pentru concurs și cu harnașamente. 
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Sub lumina soarelui de toamnă și a aerului curat de munte, ne-am îndreptat către 

Castelul de lut din Valea Zânelor, situat la 40 de km de Sibiu, în Comuna Porumbacu 
de Sus. Construcția Castelului a început în 2006, pe baza unui proiect realizat de către 

arhitectul Ileana Mavrodin și este construit pe două niveluri, parter și mansardă. 
Priveliștea  seamănă izbitor cu peisajul descris de Frații Grimm în arhicunoscutele lor 

basme, căsuțele par de turtă dulce, râul din apropiere pare a fi unul al dorințelor.  
Aici m-am identificat cu un personaj preferat al copilăriei mele, Alba-ca-Zăpada. 
După un timp suficient petrecut pe meleagurile fanteziei am pornit spre Sibiu. Aici, 

primul edificiu cultural vizitat a fost Muzeul Bruckenthal, care a fost deschis prin 
testamentul lăsat de Baronul Samuel von Bruckenthal, gestul său înscriindu-l în rândul 

marilor iluminiști ai veacului. 

Muzeul ilustrează perfect luxul palatelor construite în stil rococo, totul este elegant, 

strălucitor, monumental. 
Următorul obiectiv, Biserica romano-catolică din Sibiu, a fost construită în anii 

1726-1733, fiindu-i adăugat în 1738 un turn-clopotniță. O biserică frumoasă, impunătoare, 
diferită mult de cele ortodoxe, în care am simțit un profund sentiment de emoție spirituală. 

Cum ziua era pe terminate, am avut câteva clipe la dispoziție să urcăm în Turnul 
Sfatului, pe sub care se află un gang de trecere între Piața Mare și Piața Mică. Din vârful 
Turnului puteai admira întregul oraș, delectându-te cu o priveliște unică, încântătoare. 

A treia și ultima zi din excursia noastră a debutat cu o vizită la Cetatea 
Făgărașului, situată în centrul orașului Făgăraș din județul Brașov. Construcția a început 

în 1310, pe locul unei vechi fortificații de pământ și lemn din secolul al XII-lea, în scop 
strategic, pentru apărarea sud-estului Transilvaniei de incursiunile tătarilor și ale 

otomanilor. 
Un alt loc splendid, plin de istorie și de mister, în care am regăsit multe izvoare 

istorice precum: monede, armuri, arme, piese de mobilier, instrumente muzicale și 

instrumente de tortură. 
Următorul punct pe harta noastră de călătorie a fost Biserica Rupestră / Templul 

Dorințelor din Șinca Veche, unul dintre cele mai vechi lăcașe de cult. Situată la 45 km de 
Brașov, este un loc plin de energie, în care îți poți pune dorințe ce se pot îndeplini *dacă ai 
sufletul curat*.  
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Mănăstirea săpată în piatră are o vechime de aproximativ 7000 de ani. Aici, într-un 

schit, se află moaștele Sfântului Nectarie. Așadar, am avut ocazia să vizitez prima biserică 
precreștină și am fost fascinată de grota în care se vedeau elemente precreștine. 

 

 

Ultimul obiectiv turistic a fost Biserica Neagră, o biserică evanghelică luterană din 
Brașov. Clădirea gotică a fost parțial avariată de incendiul din 1689, când zidurile s-au 

înnegrit, primind numele actual. Este una dintre cele mai reprezentative monumente de 
arhitectură gotică din România, datând din secolele XIV-XV. 

Această călătorie va rămâne mereu întipărită în mintea mea, prin frumusețea și 
măreția locurilor vizitate și prin timpul plăcut petrecut în compania unor oameni minunați. 

La L.E.R. excursiile înseamnă bogăție spirituală, prietenii frumoase, îndrumători 

omenoși! 

Libiţ Mălina, clasa a XI-a E 
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ÎN CÅUTAREA  

THALIEI .... 
 

 

CRONICA CULTURALĂ 

 
Liceul Teoretic Emil Racoviță promovează educația culturală prin diverse 

acțiuni și manifestări artistice, insuflându-le elevilor dragostea pentru frumos și 
moralitate artistică. 

Vizionarea unor spectacole de teatru a devenit un scop în sine și s-a 
permanentizat, oferindu-ni-se oportunitatea de a le savura în două instituții teatrale 

consacrate:Teatrul Victor Ion Popa  din Bârlad și  Teatrul Național Vasile Alecsandri din 
Iași. 

La Bârlad, piesele de teatru Comedie pe întuneric și Jocul de-a vacanța a lui 

Mihail Sebastian ne-au trezit simțul artistic prin performanța actorilor al căror talent 
incontestabil ne-a facilitat înțelegerea mesajului (Marcel Anghel, Alexandru Savu, Sorin 
Ghiorghe, Oana Pavalache, Cristian Toderică, Cristina Rusu, Irina Grăjdeanu). 

Comedie pe întuneric este o piesă savuroasă, o comedie de situație, care ne 
amintește, cu originalitate, că suntem supuși neprevăzutului. 

O simplă pană de curent genereaza un lanț de surprize, ce amplifică umorul. 
Jocul de-a vacanța, piesa a cărei acțiune se petrece în vara anului 1936, are 

ca temă principală fericirea, însă fericirea ce depinde întotdeauna de ceilalți. 
Ambele piese ne ajută să ne desprindem, ușor-ușor, de cotidian și ne 

transpun în lumea personajelor care ne ajută să înțelegem simbolurile. Astfel, în 

Comedie pe întuneric, în secvența în care vecinul lui Brindslay se întoarce acasă mai 
devreme decât ar fi trebuit, bărbatul este pus într-o situație complicată în care trebuie 

să mute mobila pe întuneric, fără ca nimeni din casă să-și dea seama. Astfel, ni se 
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prezintă ca valoare simbolică, raportată la cotidian, minciuna de sub ochii noștri, pe 

care nu o percepem. Situația penibilă în care personajul a fost pus are rol moralizator. 
Motivat de reușita acestui demers cultural-educativ, domnul profesor de 

limba română, Ovidiu Budaca, propunătorul proiectului, susținut de către colegi și 
sprijinit de conducerea școlii, propune o nouă deplasare pentru toți elevii școlii. 

Despre acest demers scrie astfel în presa locală : 
 

 
700 de elevi de la Liceul ”Emil Racoviță” au mers cu 15 autocare la teatrul din Iași 

Peste 700 de elevi de la Liceul ”Emil Racoviță” Vaslui au mers împreună, la sfârșitul 

săptămânii trecute, cu 15 autocare, la teatrul din Iași, unde au vizionat o piesă italiană, pusă în 

scenă de actorii ieșeni. Inițiativa aparține conducerii unității de învățământ din Vaslui, care a 

semnat un parteneriat cu teatrele din Iași și Bârlad.  

Sala mare de spectacole a Teatrului Național Iași a fost neîncăpătoare, în week-end, pentru cei peste 

700 de elevi de la Liceul ”Emil Racoviță” Vaslui, care au mers împreună pentru a viziona o piesă în 

interpretarea actorilor ieșeni. Deplasarea în capitala Moldovei s-a făcut cu nu mai puțin de 15 

autocare, în urma inițiativei conducerii unității de învățământ. Punerea în scenă a piesei ”Cafeneaua” 

s-a făcut doar pentru elevii vasluieni, în baza unui parteneriat încheiat între Liceul ”Emil Racoviță” 
și teatrul din Iași. 

”Ne-am gândit să oferim și alte posibilităților elevilor de a petrece timpul liber, nu doar în 

cadrul unor activități în liceu. Sperăm să fie un parteneriat de durată astfel încât să putem 

merge la câte o piesă de teatru în fiecare semestru”, ne-a declarat directorul Liceului ”Emil 
Racoviță” Vaslui, Daniel Hulubei.  

(Ionuț PREDA) 

*** 

Teatrul Național Vasile Alecsandri din Iași ne propune vizionarea piesei  

Cafeneaua a lui Goldoni, cu următoarea distribuție: Teodor Corban, Călin Chirilă, Ionuț 
Cornilă, Constantin Pușcașu, Petronela Grigorescu, Andreea Boboc, Haruna 
Condurache, Constantin Avădanei, Horia Veriveș, Daniel Busuioc, Petru Ciubotaru, Pușa 

Darie, Gelu Zaharia, Livia Iorga, Oana Sandu, Diana Roman, Andreea Spătaru, Radu 
Homiceanu, Alexandru Torboli, Grigore Andrei Sava, Adrian Marele, Lucian Valacu. 
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 Cafeneaua  lui Goldoni reprezintă centrul lumii elvețiene, loc de întâlnire, de 

observații și de bârfe, în care protagoniștii trec prin situații comice. Cafeneaua devine 
martorul unor destine. 

Impresionant este mesajul actorului Horia Veriveș, postat pe pagina 
personală de Facebook: Astăzi după-amiază am jucat în Sala Mare a Teatrului Național 
spectacolul Cafeneaua pentru Liceul Teoretic Emil Racoviță Vaslui. Vă mulțumim 
pentru energia pozitivă și pentru entuziasmul pe care ni le-ați oferit. Vă mai așteptăm 
cu drag pe la noi ! Mă înclin. 

 

Cu impresiile încă proaspete în mintea mea, conchid că teatrul este o artă 
indispensabilă în formarea noastră spirituală, deschizându-ne largi orizonturi prin 

amalgamul de trăiri. 
Jocul actoricesc ne-a dezvăluit verosimilitatea lumii concrete. Sălile de teatru 

sunt magnifice, decorurile asemenea. De îndată ce pășești în clădirea Teatrului din 

Bârlad, te învăluie o liniște plăcută în care poți admira diverse costume specifice 
secolului al XVIII-lea. Și mai impresionanță mi s-a părut intimitatea pe care lojele, 

cortina și arhitectura clădirii le oferă spectatorului. 
Ce să mai spun de grandoarea Teatrului din Iași, o veritabilă bijuterie 

arhitectonică, cu sala de spectacole ce te separă de lumea cotidiană. 
Așadar, la Liceul Teoretic Emil Racoviță din Vaslui, se promovează gustul 

pentru artă ! Așteptăm cu nerăbdare un nou festin cultural. 

 

Eliza Bălan, Oana Vârlan, clasa a XI-a F 

Coordonator, profesor Budaca Ovidiu 
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Rolul profesorului și  al consilierului școlar în lucrul cu adolescenții 

cu părinți plecați la muncă în străinătate 

 

Consilier şcolar, profesor Cristina Vîntu 

 

 
                                                 

 Un rol important în prevenirea consecințelor negative generate de plecarea 

părinților la muncă în străinătate îl are consilierul școlar. Acesta, poate asista 

adolescentul în depășirea dificultăților și în adaptarea la schimbările produse de 

plecarea părinților de lângă el. De asemenea, consilierul școlar poate informa și consilia 

persoanele de îngrijire ale elevilor cu părinți plecați cu privire la particularitățile de 

vârstă și individuale, la nevoile afective, la întărirea încrederii în sine și la gestionarea 

diverselor situații ce pot să apară pe perioada absenței părinților.  

În funcție de vârstă și particularitățile de dezvoltare ale copiilor, se optează 

pentru consiliere suportivă, psihoterapie sau terapie prin joc. Temele care pot fi 

abordate în lucrul cu copiii sunt: dorul de părinți, sentimentul de vinovăție, stima de 

sine, supraîncărcarea cu sarcini, comportamentele (pre)delincvente. 

Consilierul școlar poate sprijini profesorul diriginte în lucrul cu elevii cu părinți 

plecați la muncă în străinătate. Demersul profesorului, în ceea ce privește elevii trebuie 

să vizeze parcurgerea următoarelor etape: 

1. Analiza de nevoi:  La nivel de clasă, se face evaluarea nevoilor, 

antrenându-i pe elevi în alcătuirea unei liste cu temele pe care vor să le 

discute la orele de consiliere și orientare.  

2.  Identificarea stărilor emoționale ale copiilor: Aplicarea tehnicilor de 

identificare a emoțiilor, permite elevilor să conștientizeze propriile emoții, să 
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le exprime și să le controleze. În identificarea trăirilor emoționale trebuie să 

se țină cont de vârsta copiilor pentru a alege tehnica potrivită, de nivelul de 

încredere existent în grup (elevul trebuie să aibă posibilitatea de a alege dacă 

să vorbească sau nu despre ceea ce simte), de necesitatea de a discuta 

despre emoțiile descrise de copii (conștientizarea vieții emoționale proprii și 

dezvoltarea de strategii de stăpânire de sine și control emoțional) și de 

perioada evaluată (emoțiile prezente și cele din trecut). 

3. Dezvoltarea abilităților de viață: Abordarea diverselor tematici precum 

autocunoaștere și respect de sine, comunicare și relaționare interpersonală, 

stil de viață sănătos, rezolvarea problemelor și luarea deciziilor. 

4.  Promovarea egalității de șanse: Este indicat să fie abordate teme de 

interes pentru toată clasa de elevi. Profesorul trebuie să-l asigure pe elev că 

este dispus să-l asculte și să-l susțină. 

5. Referirea copiilor care se confruntă cu situații dificile:  Profesorul 

trebuie să identifice copiii care traversează situații dificile și să abordeze 

diverse modalități pentru a-i ajuta, precum: discuții cu copilul despre lucrurile 

care îi provoacă stres, contactarea părinților, apelul la serviciile specializate 

existente în comunitate. 

6. Respectarea confidențialității: Asigurarea confidențialității îi determină pe 

copii în a se simți mai liberi și mai deschiși să povestească despre dificultățile 

și emoțiile pe care le au. 

În lucrul cu copiii / adolescenții, autorii Ghidului pentru copiii care lucrează cu copiii 

migranților, D. Platon și C. Gavriliuc (2007), fac o serie de recomandări pentru a-i ajuta 

pe aceștia să-și gestioneze emoțiile : 

1. Dezvoltați încrederea în sine a copiilor -  Un rol important îl au expresiile și 

cuvintele cu rol de stimulare a stimei de sine  (Ești foarte bun la lucrul ăsta!, 

Încearcă!, atitudine, valoare personală ) și promovarea printre adolescenți a 

acceptării de sine în plan fizic și psihologic.  

2. Faceți ca școala să fie un spațiu prietenos - Elevii cu părinți plecați se simt 

acasă singuri și triști, atmosfera de la școală devenind importantă pentru ei. 

Implicarea elevilor în realizarea unui mediu școlar cât mai plăcut încurajează 

încrederea în sine a acestora. 
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3. Oferiți ajutor în depășirea stărilor de neliniște și stres -  Migrația 

părinților este o sursă de stres pentru adolescenți. De aceea este necesar să se 

discute cu adolescenții despre lucrurile care le provoacă stres, despre 

modalitățile de a face față stresului, despre activități de reducere a stresului 

precum cluburi sportive, cluburi pe interese, discoteci, sală de lectură etc. 

4. Respectați confidențialitatea -  Respectarea confidențialității îi determină pe 

tineri să fie mai deschiși și mai dispuși în a discuta despre emoții și alte lucruri 

personale. 

5. Mențineți legătura cu persoanele adulte din anturajul copiilor -  

Profesorul poate oferi părinților și persoanei de îngrijire sugestii axate pe 

particularitățile individuale ale copiilor / adolescenților și pe necesitatea prezenței 

unui adult în preajma adolescentului ca factor de sprijin și protecție în fața 

stresului. Monitorizarea situației elevilor cu părinți plecați necesită colaborarea cu 

persoanele de îngrijire.  

6. Utilizați metode de disciplinare pozitivă - Îndrumarea adolescentului prin 

încurajarea unui comportament responsabil, stimularea auto - disciplinei, 

utilizarea laudelor și încurajărilor, stabilirea de limite realiste, în funcție de vârstă 

și dezvoltare. 

7. Formulați constructiv criticile - Atunci când se utilizează criticile, trebuie să 

se țină seama de următoarele aspecte : critica trebuie făcută între patru ochi; 

începeți prin cuvinte frumoase sau un compliment; criticați fapta, nu persoana; 

dați o soluție; rugați copilul să fie cooperant, nu i-o cereți; la o greșeală, o 

singură critică; încheiați într-o atmosferă prietenoasă. 

 Adolescentul trebuie învățat să reflecteze asupra propriului comportament, 

asupra consecințelor și modalităţilor de relaționare cu ceilalți. Autorii subliniază 

avantajele disciplinării pozitive în plan fizic (protecție, dezvoltare fizică), psihologic 

(întărirea încrederii în sine, autonomie, stabilitate emoțională) și social (integrare 

socială, dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor, cooperare, respectarea și 

promovarea drepturilor copilului). 

În cadrul orelor de consiliere și orientare, dar și în cadrul activităților 

extrașcolare, profesorul / consilierul școlar poate ajuta adolescentul să se cunoască mai 

bine și să-și decopere calitățile care să-i întărească stima de sine. 
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