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           GÂNDURI PENTRU  2023 

 ÎN 2023 SĂ AVEM BUNĂTATE ÎN SUFLET !         

    Unii bătrâni și astăzi ne mai spun 

 ,, De omul bun și de vreme bună nu te mai saturi” 

    Din ceața acestor vremuri tulburi, am credința 

că bunătatea va ieși biruitoare, pentru că 

românii o au în sânge și în suflet. Bunătatea nu 

poate pieri, ea izvorăște din optimism și 

dăruiește omului puterea de a învinge. Dacă vom 

fi buni cu inima mereu, nu doar din când în 

când, vom simți porțile luminii deschizându-se. 

    Așa cum lumina, aerul și apa hrănesc viața, la 

fel bunătatea hrănește sufletul semenilor care îi simt mireasma.  

    Căci, în ograda bunătății viețuiesc în armonie cele trei fiice ale ei: 

                                     •   plăcerea de a face bine , 

                                                     •   dorința de a ajuta , 

                                                      •  bucuria de a-i bucura pe semeni.  

    Să recunoaștem că avem copii minunați care pot înțelege , dacă li se arată  

convingător, că bunătatea nu este un moft, ci un dar prețios care schimbă fața 

societății.  

    Ar fi folositor un front comun în care să se implice factorii educaționali - 

profesorii , familia și  biserica -  pentru a transforma povețele în atitudini, în 

abilități și în comportamente în rândul educabililor.   

    Astfel urmașii noștri vor descoperi roadele bunătății lor și ale bucuriei de a 

dărui.  

    Și ei vor pricepe că putem fi oameni buni dacă vom proba din impuls interior 

bunătatea și dacă vom ști cum , când și cui dăruim. 

      Oricum , să nu uităm că  

  
BUNĂTATEA NU ARE VÂRSTĂ , ESTE O FORMĂ DE ELEGANȚĂ CE RĂMÂNE PURURI TÂNĂRĂ ȘI 

BINECUVÂNTATĂ ȘI NU TREBUIE CONFUNDATĂ CU SLĂBICIUNEA!  

 
                Cu multă sinceritate , director prof. RODICA POPESCU                                                 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,, ALEXANDRU IOAN CUZA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI / 

ACREDITAT ERASMUS+ / COD 2021-1-RO01-KA120-SCH-000046651 
 

     ÎNTRE COLEGIUL NAȚIONAL ,, ALEXANDRU IOAN CUZA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

ȘI AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN DOMENIUL 

EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE (ANPCDEFP) s-a încheiat: 

CONTRACTUL DE FINANȚARE NR.2022-1-RO01-KA121-SCH-00006136 

în baza : CODULUI DE ACREDITARE ERASMUS+  PENTRU COLEGIUL NAȚIONAL  

 ,, ALEXANDRU IOAN CUZA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI / 2021-1-RO01-KA120-SCH-

000046651 

  -OBIECTUL CONTRACTULUI:  Mobilitatea persoanelor / cadrelor didactice  în  

scopul învățării / 26 cadre didactice  care vor participa la cursuri de formare pentru 7 teme care 

prezintă interes pentru colegiul nostru. 

 

NR. 

CRT. 

                               

                        TEMA CURSULUI DE FORMARE/ 10 ZILE 

NUMĂR  

PARICIPANȚI/ 

MOBILITĂȚI 

1. Asistență elevi cu dizabilități, cu boli cronice, prim ajutor 5 profesori 

2. Comunicare și soft skills pentru integrarea elevilor în situații de 

vulnerabilitate 

3 profesori 

3. Consilierea elevilor pentru abilități de viață și integrare profesională 3 profesori 

4. Metode și aplicații digitale pentru dispozitive mobile  5 profesori 

5. Metode inovative de predare inspirate din educația non/formală 4 profesori 

6. Metode axate pe dezvoltarea competențelor de gândire critică la elevi  3 profesori 

7. Storytelling și teatrul în predarea limbilor străine și a celorlalte materii  3 profesori 

 

- PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI – 15 LUNI / 1.06.2022- 31.08.2023 

- FINANȚARE MAXIMĂ 70.200 EURO  

- PREFINANȚARE ( 80% FM) 56.160 EURO  

-  DURATA UNUI CURS – 10 ZILE 

- FURNIZOR DE CURS  ACREDITAT– DIN UNIUNEA EUROPEANĂ  SELECTAT ȘI 

CONTRACTAT  DE COLEGIUL NAȚIONAL ,,AL.I.CUZA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI ÎN 

FUNCTIE DE PERIOADĂ/ DURATĂ / TEMĂ/ COST/ȚARĂ  

 - ECHIPA DE PROIECT ERASMUS +2022 

-  PROF. POPESCU RODICA - MANAGER DE PROIECT 

-  PROF. NIȚU IONUT OLIMP -ASISTENT MANAGER DE PROIECT( coordonator 

mobilități ) 

-  PROF. VLĂSCEANU ANDREEA VIOLETA- ASISTENT MANAGER DE PROIECT 

(coordonator mobilități)/ persoană de contact cu ANPCDEFP 

- PĂUN ROXANA – CONSILIER RESURSE INFORMATIONALE( logistică de imagine)  

- MIROIU FLORICA – CONSILIER RESURSE UMANE (  secretariat, arhivare) 

- STURM IRINA – CONSILIER FINANCIAR ( contabilitate, bilanț contabil arhivare) 
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- SELECTIA CADRELOR DIDACTICE  CANDIDAȚI  PENTRU FORMARE PRIN CURSUL 

PROIECTULUI ERASMUS+  S-A  FĂCUT  ÎN BAZA URMĂTOARELOR : 

      - ÎNSCRIERE VOLUNTARĂ 

       - CV  

      - IMPLICARE ȘI VOLUNTARIAT PENTRU ȘCOALĂ 

      - LIMBA STRĂINĂ / LIMBA ENGLEZĂ CUNOSCUTĂ DE NIVEL B1 

      - NEVOIA DE FORMARE A COLEGIULUI / ORIENTARE PE CATEDRE , ARIE 

CURRICULARĂ , DIRIGENȚIE 

     -  SCRISOAREA MOTIVAȚIONALĂ FORMULATĂ DE CANDIDAT ÎN LIMBA 

ENGLEZĂ 

     - ASUMAREA NEEFECTUĂRII ORELOR DE CURS  DE LA ȘCOALĂ PENTRU 

PARTICIPAREA LA CURSUL DE FORMARE  PRIN PROIECTUL ERASMUS+ 

 - OBLIGAȚIILE CONTRACTUALE 

       - CERTIFICATUL EMIS DE FURNIZORUL DE CURS  

       - ASUMAREA RAPORTĂRII  

       - MULTIPLICAREA CĂTRE COLEGI 

       - APLICARE LA NIVELUL CLASEI PE SPECIALITATE/ DIRIGENȚIE  

       - DISEMINAREA ÎN COMUNITATE 

       - APLICARE LA ELEVII CU CES 

       - ASIGURAREA SUPLINIRII ORELOR DE CURS  DE LA SCOALĂ DIN  

         PERIOADA PARTICIPĂRII LA FORMAREA PRIN PROIECTUL ERASMUS+ 

- CALENDARUL MOBILITĂȚILOR PROFESORILOR PENTRU FORMARE  

1. (4-16) DECEMBRIE 2022 TEMELE 2 ȘI 4  LA PALERMO SICILIA / ITALIA  

2.   ( 1MARTIE – 15 AUGUST) 2023  TEMELE 1,3,5,6,7 / CROAȚIA , SPANIA ,GRECIA  

MANAGER DE PROIECT, 

DIRECTOR RODICA POPESCU 
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The world of ICT tools in schools  

We all know that it is not easy to follow school lessons and be engaged, especially when lessons are not 

really interactive.   During the pandemic, motivation in studies has decreased and new tools have been 

introduced to stimulate the classroom for better interaction and learning.     

The course “Integrating ICT and new technologies into teaching and education” aims to provide the best 

methods and tools to stimulate active participation during school time. The last session of this course 

took place in Palermo from 05/12/2022 to 16/12/2022 for Rodica, Claudia, Cătălina, Ionuț and Ozana 

from the "Alexandru Ioan Cuza" National College, in Romania, Ploiesti. 

Our participants discovered how ICT tools can help to create presentations that capture the attention 

through simple images and videos that follow one another dynamically and interactively, leaving the 

result of the product to teachers' creativity.  

Interactive presentations can be used for a variety of purposes that come in handy also for students in 

making their activities: ICT is not just this, it can be useful to create websites step by step.  

                              

The participants had the opportunity to create different types of interactive quizzes with images and text 

and also tried to share experiences with the others thanks to videos and pictures on the globe map as if 

they were postcards. 

The tools presented made it possible to personalise the teaching experience by allowing greater 

interactivity in real-time and allowing students to add live feedback. 

Thanks to our wonderful participants for their engagement and contribution! 

Discover more about this course at https://www.erasmustrainingcourses.com/integrating-ict-into-

teaching-and-training.html  

 

 

 

                                                              

 

 

 

https://www.erasmustrainingcourses.com/integrating-ict-into-teaching-and-training.html
https://www.erasmustrainingcourses.com/integrating-ict-into-teaching-and-training.html
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CURSUL ERASMUS 
Integrating ICT into teaching and education 

 

 

 

       Cursul  Erasmus Integrating ICT into teaching 

and education s-a desfășurat în cadrul primului  proiect 

(grant ) din cadrul  ACREDITĂRII ERASMUS 2021-1-

RO01-KA120-SCH-000046651 

 

FURNIZORUL CURSULUI a fost Erasmus Learning 

Academy, Bologna -Italia 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: PALERMO-ITALIA 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 5-16XII 2022 

TRAINER I.C.T.: Serena Sciarotta-trainer ICT 

CONȚINUTUL CURSULUI: Aplicațiile pentru dispozitive mobile  

 
 

 Aplicația Jamboard 

  

La ce e utilă? 

* Google Jamboard e o  aplicație  care dă profesorilor  

posibilitatea  de a crea  și  a prezenta  o tablă virtuală (Jam) 

către elevi 

* Aceștia pot fi invitați  să interacționeze și să modifice tabla virtuală (Jam) sau doar să o vizualizeze 
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*  Jamboard îngăduie celor care o utilizează să facă  brainstorming, să pună idei în comun și să colaboreze cu 

ceilalți  în mediul virtual 

 

Aplicația Padlet  

 

La ce e utilă? 

* Oferă un spațiu care dă posibilitatea celor invitați sa publice 

conținut individual sau în colaborare, pe un spațiu gol numit 

”wall”(zid). 

* Aplicația oferă facilități pentru a insera  conținut 

multimedia : texte, imagini,  fișiere video, audio, link, etc. 

 

 

 

Aplicația Bamboozle 

 

La ce e utilă? 

* Putem crea un joc educațional și un joc pentru 

recapitulare 

* Se poate folosi online sau în sala de clasă 

* Nu sunt necesare conturi de elevi pentru a accesa aplicația 

* Potrivit pentru toate vârstele 

 

 

 

 

Aplicația Canva 

 

La ce e utilă? 

* Site web care permite crearea de conținut vizual uimitor 

* Freemium 

* Setare drag and drop 

* Se pot proiecta prezentări, grafică pentru social media, 

infografică, fluturași, postere,colaje, CV-uri, bannere și multe 

altele 

*  Începem de la șabloane deja realizate, după care putem crea ce 

dorim 

* Putem duplica rezultatele și crea modele similare fără a începe 

de la zero 

* Putemi cataloga rezultatele salvând în foldere 
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* Aplicația  Socrative 

 

La ce e utilă? 

 

* Creează și manageriaza quiz-uri, in formă clasică sau sub 

forma concurențială între  doua persoane sau echipe (star 

race)  

*  

 

 

 

 

 Aplicația Quizlet 

 

La ce e utilă? 

* Instrument online gratuit pentru a organiza seturi 

de studiu, pentru telefoane mobile, laptop și tabletă 

* Studiem un subiect căutând seturi deja 

realizate sau creând propriile seturi 

* Organizăm jocuri live pentru a testa 

cunoștințele și abilitățile elevilor 

* Facem carduri 

* Exersăm ortografia, 

* Jucam jocuri de învățare 

* Teste cunoştinţe, 

* Colaboram cu alți elevi 

* Creăm dosare cu seturi și invitam elevii să se alăture  

* Creăm săli de clasă virtuale și invitați elevii să se alăture 

 

 

 

Aplicația Genially  

 

La ce e utilă? 

 

* Prezentari interactive si animate 

* Infografice 

* Jocuri de învățare: camere de evadare 

* Imagini interactive 

* Prezentari video 

* Ghiduri 

* CV-uri interactive 
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Aplicația Edpuzzle 

 

La ce e utilă? 

 

* EdPuzzle este o platformă video pentru 

profesori și elevi. 

*  Le permite profesorilor să facă din orice 

videoclip o lecție  utilizând stop cadru si 

inserând întrebări, atenționari , analize  

*   Permite:realizarea de voiceover (înregistrăm vocea noastră pe videoclipurile pe care le 

încărcăm) 

* Adăugare de note audio la videoclip○ Adăugați întrebări/text/linkuri la videoclip 

 

 

 

Primirea Certificatelor I.C.T. 

 

 

 

a consemnat pentru Echipa de proiect,  

prof. Nițu Ionuț 



9 
 

                                                              

MOBILITATE PROFESORI (4-16) DECEMBRIE 2022 PALERMO / SICILIA/ ITALIA  

       

 

Am participat alături de încă 4 profesori de la colegiul nostru la mobilitatea de formare pentru tema 4 / 

Metode și aplicații digitale pentru dispozitive mobile, în perioada (4-16)  dec.2022 la Palermo/ Sicilia 

Italia. Deși aveam 3 roluri formale,  de profesor de fizică, director al colegiului și de manager de proiect, 

am reușit, cred cu succes, să separ rolurile, astfel încât să mă concentrez pe rolul de profesor de fizică  

pentru formare, participând responsabil la tot programul proiectat și desfășurat. 

    Transportul aerian și terestru a fost fără peripeții, înscriindu-se în programul prestabilit - zbor 

corespunzător, transferuri  bune către punctele de întâlnire în locații noi. 

    Cazarea și masa asigurate pe toată perioada mobilității au creat un confort suplimentar obiectivului 

mobilității ( hotel poziționat central, restaurante cu servicii de calitate). 

   Tema abordată de  profesorul formator, SERENA SCIARROTTA, din cadrul furnizorului de formare, 

ELA / ERASMUS  LEARNING ACADEMY / Via Emilia Ponente ,129, 40133 Bologna OID number 

10221762, a fost de un real interes pentru mine și echipa din care am făcut parte. Timp de 10 zile  am 

fost antrenați parcurgând un număr de 8 programe / platforme  IT / foarte utile pentru  o  modernă 

activitate didactică și managerială / SOCRATIVE , JAMBOARD, ED PUZZLE, LEARNINGAPPS, 

PADLET, CANVA, QUIZLET, MENTIMETER.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicațiile noastre,  realizate individual sau în echipă, au fost interactive, variate, personalizate și au 

impresionat profesorul formator. Toti membrii echipei dețineau cunoștințe de informatică destul de 

avansate, utile  realizării aplicațiilor și desigur, cunoștințe  avansate de limbă engleză,  care au susținut 

comunicarea.  Echipa s-a sudat pe parcursul antrenamentului,  așa încât  performanța a fost vizibilă.  

Comunicarea a fost fluidă, publică,  înțelegerea avansată și  motivația conștientizată.  
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Interculturalitatea a putut fi realizată de asemenea, având în vedere că Palermo și împrejurimile sale 

oferă o paletă largă de obiective culturale frumoase, care puteau fi explorate. Bucătăria italiană are o 

gamă largă de produse culinare pe care am reușit să o cunoaștem foarte bine, având în vedere faptul că 

cele 3 mese zilnice au fost asigurate de organizatori în 6 locații / restaurante diferite. Relaționarea cu 

oamenii locului de asemenea a fost de admirat. A dominat disponibilitatea sicilienilor în diferite situații 

de a rezolva lucrurile și de a face ca noi să fim mulțumiți și să avem o imagine frumoasă despre ei . 

Comunicarea cu aceștia era plăcută, în anumite situații era în limba engleză, dar și în limba italiană 

combinată cu limba română, având în vedere că avem destule asemănări, nuanțe între limbile noastre de 

origine latină. Timpul a fost foarte bun, soare zilnic, temperaturi în jur de 22 grade,  temperaturi ridicate 

pentru luna decembrie. Tendințe de ploaie au fost la primul sfârșit de săptămână  și ploaie în timpul 

cursurilor din a doua săptămână. Acestea nu ne-au creat un disconfort foarte mare, dorința  

interculturalității fiind superioară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Consider că participarea  profesorilor într-o mobilitate externă de formare profesională prin  

ERASMUS+ reprezintă o sursă oportună de  îmbogățire a  competențelor legate de profilurile 

ocupaționale, o înțelegere mai amplă între țări, a practicilor, a politicilor și a sistemelor din domeniul 

educației, al formării sau al activităților pentru tineri, creșterea capacității de a produce schimbări în ceea 

ce privește modernizarea și deschiderea internațională în cadrul școlii,  o mai bună înțelegere a 

interconexiunilor dintre educația formală și non-formală, formarea profesională, îmbunătățirea calității 

muncii și a activităților în favoarea elevilor, o mai bună înțelegere și capacitate de adaptare la toate 

tipurile de diversitate socială, etnică, lingvistică, de gen și culturală, precum și  abilități diverse, creșterea 

capacității de a răspunde nevoilor persoanelor cu mai puține oportunități, creșterea sprijinului acordat 

activităților de mobilitate a profesorilor și o mai bună promovare a acestora, oportunități sporite pentru 

dezvoltarea profesională a carierei, îmbunătățirea competențelor lingvistice și digitale, creșterea 

motivației și a satisfacției în activitatea de zi cu zi. 
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La nivelul școlii reprezintă o modalitate inovatoare și îmbunătățită de interacționare cu elevii, asigurând 

lecții mai atractive, în conformitate cu nevoile și așteptările lor, un mediu mai modern, mai angajat  și 

mai profesional / pregătirea pentru integrarea bunelor practici și a metodelor noi în activitățile de zi cu 

zi, deschiderea spre sinergii cu organizațiile active în diferite domenii sociale, educaționale și 

profesionale, planificarea strategică a dezvoltării profesionale a personalului lor, în acord cu necesitățile 

individuale și cu obiectivele școlii, menținerea comunicării, transferul de cunoștințe și informarea cu 

privire la îmbunătățiri, dacă este cazul, capacitatea de a atrage elevi și profesori de elită din întreaga 

lume. 

  Implementarea acestui proiect va avea impact pozitiv în colegiul nostru.  

  Am speranța că printr-o strategie complexă, bine gândită pe termen mediu și lung, vom reuși să 

cunoaștem motivația elevilor noștri pentru învățare, să le formulăm competențe profesionale și abilități 

de viață conform cerințelor societății și pieței muncii sociale, aducând astfel un plus de calitate educației 

pe care le-o oferă colegiul nostru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pentru mine, participarea la această mobilitate mi-a adus următoarele beneficii: o îmbunătățire a 

competențelor lingvistice de limba engleză, a competențelor digitale, o mai bună înțelegere a 

modalităților prin care, în școală,  educația formală se împletește cu cea non-formală, o creștere a 

încrederii în sine și sigur un plus în dezvoltarea  mea profesională și managerială.  

  Cred că elevii de la clasele la care predau disciplina fizică vor beneficia de servicii educaționale 

concepute și desfășurate la standarde europene, vor beneficia de o paletă mai largă de activități 

moderne, folosind competențele digitale și platformele de la antrenamentul formării și vor avea o  

atitudine pozitivă pentru studiul aprofundat al fizicii.  

   Pentru activitatea  managerială, implementarea competențelor digitale acumulate va eficientiza 

comunicarea cu toate compartimentele colegiului  și cu comunitatea locală, națională și internațională . 

Acest aspect va face să crească calitatea serviciilor educaționale și  diversificarea relațiilor de 

colaborare cu instituțiile care promovează educația.  

   Mulțumesc și pe această cale colegilor mei din echipa de formare  participanți la această mobilitate la 

Palermo / Sicilia /Italia,  pentru colaborare și sprijin în realizarea obiectivelor.  

   De asemenea, le mulțumesc și celor rămași la școală, care au suplinit activitatea didactică și 

managerială a participanților la  mobilitate și care au făcut posibilă continuitatea procesului de 

învățământ în condiții de siguranță și profesionalism responsabil.   

           

            

 PROF. RODICA POPESCU 
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Abilităţile transferabile sau soft skills 

Lucrul în echipă sau inteligența emoțională,  

comunicarea sau gândirea critică, deschiderea, 

adaptabilitatea, creativitatea sau empatia, denumite 

cu termenul englezesc SOFT SKILLS, sunt 

ABILITĂŢILE TRANSFERABILE considerate 

caracteristicile care ne ajută să ne adaptăm, să 

interacționăm și să lucrăm cu alte persoane, fiind 

trăsături fundamentale care reprezintă baza 

dezvoltării personale a unei persoane. Aceste 

abilități nu pot fi învățate, dar se pot dezvolta în timp.   

 

Acestea sunt împărţite în două categorii: 

abilități intrapersonale si abilități 

interpersonale. Din prima grupa fac parte 

abilitățile care țin de propria persoană și de 

modul în care gestionăm problemele din 

exterior. Printre soft skills-urile intrapersonale 

se numără gestionarea stresului, controlul 

emoțional, optimismul și perseverența.   

În ceea ce priveşte abilitățile interpersonale, 

acestea sunt cele care ne ajută să relaționăm și 

să lucrăm cu alte persoane. Printre cele mai 

cunoscute soft skills-uri din această categorie se 

numără abilitățile de comunicare atât scrisă cât 

și verbală, gestionarea conflictelor, abilitățile de 

a lucra în echipă. 

Aşadar, abilităţile transferabile se referă la activităţi pe care le facem în mod natural, cu plăcere, 

pentru care suntem înzestraţi cu har şi pe care le-am dezvoltat, perfecţionat de-a lungul timpului. 

Ele se reprezintă prin verbe precum a comunica, a analiza, a organiza, a coordona, a negocia. Le 

folosim cu uşurinţă, în contexte diferite; le-am dobândit din surse diferite (şcoală, muncă, timp 

liber), experimentând diverse activităţi. Aşa cum ne evidenţiază şi denumirea de „transferabile”, 

înseamnă ca le putem transfera în diferite domenii, în diferite situaţii şi sunt asimilate din diferite 

contexte. 

 

Prof. de limba franceză,  Elena-Adelina Venete 
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În ziua de astăzi, când schimbările au 

loc într-un ritm alert, este evident că elevii și 

profesorii sunt în căutarea unor abordări 

inovative ale procesului instructiv-educativ, 

care să crească calitatea educației și să le 

sporească motivația. Prin intermediul 

Proiectelor Erasmus+, profesorii au  șansa  de 

a intra în legătură cu sisteme educaționale 

variate, facilitându-se adoptarea de bune 

practici.  

Plecând de la nevoile de dezvoltare 

identificate în activitatea mea de profesor de 

limba engleză, am îmbrățișat oportunitatea de a 

participa în perioada 05.12.2022-16.12.2022 la 

cursul “Soft Skills” din Palermo, Italia din 

cadrul Proiectului Erasmus+ al cărui obiectiv principal a fost analiza conceptului de inteligență 

emoțională și abilitățile “soft”, mai specific trăsăturile de caracter și abilitățile interpersonale  care se 

concentrează în principal pe empatie, comunicare și 

lucru în echipă. 

Așadar, principalul motiv pentru care am ales să 

particip la acest proiect de mobilitate a fost dobândirea 

de abilități practice, relevante pentru locul meu de muncă 

și pentru dezvoltarea profesională, experimentarea și  

dezvoltarea de noi practici de învățare și metode de 

formare în vederea implementării acestora în activitățile 

de la clasă și a creșterii implicării tinerilor, atât la ore, cât 

și în activitățile extracurriculare din afara școlii. 

În timp ce învățarea academică este fundamentul 

educației, tot mai mulți educatori recunosc importanța  

unei abordări bazate pe comunicarea asertivă în relațiile 

dintre profesor-elev, elev- elev. Astfel, ei pot transforma 

grupul într-o echipă în cadrul căreia membrii își asumă 

responsabilitate, iau inițiativă, vorbesc, sunt direcți și constructivi,  ascultă activ și sunt concentrați pe 

găsirea de soluții.  

 

 



14 
 

O activitate interesantă la care am participat și pe care doresc să o pun și eu în practică la clasele 

mele a fost activitatea de construire în echipă a celui mai înalt turn de hârtie. Această activitate 

distractivă și interesantă este foarte eficientă pentru a-i face pe elevi să lucreze împreună pentru a atinge 

un obiectiv. Activitatea setează o provocare ce le permite copiilor să dezvolte abilități pozitive de lucru 

în echipă și îi provoacă să își dea frâu liber creativității în timp ce construiesc un turn. Astfel, lucrând în 

echipă pentru a atinge un obiectiv, copiii vor învăța abilități precum planificarea, ascultarea și abilități 

de conducere. Aceste activități sunt excelente pentru a-ți cunoaște colegii de clasă sau de echipă într-un 

mod distractiv, dar pot fi și bune pentru a sparge gheața atunci când faci cunoștință cu noua clasă. În 

cadrul activităților școlare, extrașcolare și extracurriculare, punându-i pe elevi în situația de a lucra pe 

grupe, ei vor exersa capacitatea de a comunica asertiv, de a colabora, de a se ajuta între ei, de a dovedi 

altruism și solidaritate pentru îndeplinirea sarcinilor date. Prin urmare, schimbul emoțiilor pozitive 

conduce la facilitarea gândirii, la stimularea dezvoltării competențelor sociale, afective și cognitive.  

Ca urmare a participării la acest proiect, mi-am schimbat abordarea procesului instructiv-

educativ, încurajându-i pe elevi să lucreze în echipă, să comunice și să colaboreze, să folosească 

gândirea critică și creativitatea pentru a-și forma opinii obiective asupra diverselor subiecte abordate. 

Munca în echipă a elevilor  presupune cooperare, negociere, ascultarea activă și înțelegerea nevoilor 

celorlalți componenți ai echipei, având un scop comun: succesul! 

 

                                                   Profesor de limba engleză, Lungan Cristina 
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               Dimensiunile socială și culturală ale unui profesor au șansa de a fi dezvoltate prin participarea 

la programe Erasmus Plus. Iar școala noastră, Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul 

Ploiești a obținut, datorită eforturilor unei echipe puternice, participarea la un curs de formare Erasmus 

+ KA1 la Palermo. Cursul urmat de opt dintre profesorii școlii a răspuns nevoilor profesionale ale 

instituției din care facem parte, a dezvoltat abilitățile soft, cunoștințele din domeniul TIC și competențele 

transversale necesare excelenței în educație.  

   Metodele pedagogice învățate în timpul cursului au adâncit pregătirea experiențială, au condus la un 

schimb de idei și bune practici între profesori și culturi educaționale europene. 

Cursul a avut o abordare flexibilă, pledând pentru rezultate vizibile ale învățării. Datorită acestui curs 

am avut acces la cele mai bune aplicații, platforme Web și soluții TIC pentru profesorii de diferite 

specialități. Am învățat să creăm conținuturi media atractive și interactive utile în procesul didactic, să 

folosim instrumentele TIC pentru ca educația să devină mai captivantă. 

 

 

 

   Predarea cursurilor a fost de înaltă calitate, abordarea pedagogică fiind adecvată și adaptată 

nevoilor de învățare și nivelului de competență ale participanților. Cursul a combinat teoria cu aplicarea 

practică și a inclus o abordare bine concepută a predării și evaluării, cu feedback constructiv. Participarea 

la cursul Erasmus+/ Palermo a generat o abordare a învățării interactive, stimulând inspirația și 

creativitatea. Cursul a reușit să genereze reflecție și noi perspective pentru misiunea de profesor. Fiind 

antrenant și interactiv, cursul a  facilitat partajarea și dialogul productiv între participanți. Toți cei 

implicați, cursanți și formatori au fost pozitivi, constructivi, respectuoși și au creat un mediu de învățare 

susținător, așa cum suntem obișnuiți în orice activitate în care sunt implicați profesori din Colegiul 

Național Alexandru Ioan Cuza, Municipiul Ploiești.  

    Învățarea inspirată și interactivă, conținutul de încredere, inovator și relevant au fost 

principalele atuuri ale experienței profesionale și sociale acumulate în perioada 

05-16 decembrie 2022 la cursurile ERASMUS Plus desfășurate în Palermo, Italia.  

 

Prof. matematică, Cătălina-Anca Isofache 
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Tehnologia (nu doar calculatorul!) intră în școală și „pe ușă” și „pe geam”.  Se poate regăsi în orice sală 

de clasă, la orice oră și este, categoric, un instrument de (și în) învățare.  

Ca profesor de informatică și TIC, urmăresc informaţiile care au legatură cu implicarea tehnologiilor în 

educaţie.  Este copleşitoare evoluţia acestora! Desigur, o programă şcolară nu poate să ţină pasul cu 

acestă dinamică, dar ca profesor trebuie să realizezi un echilibrul între programa curentă (din 2009!) și 

avalanșa resurselor educaționale digitale existente în prezent.  

 

De aceea, cu câţiva ani în urmă, chiar înainte de a intra în sistemul de învăţământ privat, când am fost 

invitată (mi s-a propus)  să concep o programă şcolară de TIC (Tehnologia Informaţiei şi a 

Comunicaţiilor) pentru clase de primar & gimnaziu, am pornit de la întrebarea “Cât de departe pot 

merge față de programele deja existente?” Am obţinut ”green light”, mi s-a acordat credit nelimitat. 

Programa școlară pe care am conceput-o atunci și care a trecut prin „furcile caudine” ale specialiștilor 

de la ISE (Institutul de Științe ale Educației), are toate secțiunile specifice:  

Notă de prezentare-Argument, Competențe generale și specifice, Conținuturi, Sugestii metodologice, 

Resurse.  

 

O mică parte din aceasta poate fi găsită  pe site-ul ISJ-PH la secțiunea RED (Resurse Educaționale 

Deschise) la adresa: https://drive.google.com/file/d/1Kk4CWMDCQ6wdlVquL4nJwqSFi4aaWyoK/view 

Apoi am avut ocazia să implementez și să actualizez programa inițială, timp de 5 ani, perioadă în care 

am lucrat ca profesor asociat de informatica și TIC la Școala Privată Aletheea din București, dar -parțial 

- și la mine în școală!  

Programa aceea nu este încă depășită!  

 

Dar lucrurile evoluază rapid și continuu! Și pentru că aceasta evoluție afectează viaţa de zi cu zi a tuturor 

(educatori şi educabili), devine esenţial adaptarea programei astfel încât să facilităm elevilor integrarea 

în realitate şi pregătirea pentru viitor în ceea ce priveşte tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor. 

Inteligența artificială și robotica “bat” la ușa școlilor! Sunt uși care s-au deschis! 

 

În acest context… 

este de salutat apariția unei noi discipline, la nivel de optional CDȘ pentru elevii de liceu:  

Introducere în învățarea automată (machine learning) cu o programă aprobată prin OME 4049 / 

14.06.2022. 

Învățarea automată are ca scop crearea de sisteme inteligente și reprezintă obiectul de studiu al 

inteligenței artificiale, domeniu larg de cercetare aflat la intersecția dintre: informatică, matematică, 

inginerie, statistică, neuroștiințe, științele educației etc. Învățarea automată se bazează pe algoritmi care 

permit sistemelor să învețe din experiență. În timp ce în sistemele clasice sunt programați explicit toți 

pașii de rezolvare a problemei, sistemele bazate pe învățare automată primesc multe experiențe și învață 

singure să obțină soluția potrivită. 

Am propus deja să susțin acest opțional pentru anul școlar următor. 

 

Emil Onea, vicepreședintele Uniunii Profesorilor de Informatică din România, a explicat ce presupune 

noua disciplină Materie care va revoluționa sistemul educațional. Ce vor învăța elevii la această 

disciplină: 

https://ziare.com/materie/disciplina-noua-machine-learning-aprobata-scoli-1748720 

 

În același context… 

https://drive.google.com/file/d/1Kk4CWMDCQ6wdlVquL4nJwqSFi4aaWyoK/view
https://ziare.com/materie/disciplina-noua-machine-learning-aprobata-scoli-1748720?utm_source=Ziare.com&utm_medium=copy-paste
https://ziare.com/materie/disciplina-noua-machine-learning-aprobata-scoli-1748720?utm_source=Ziare.com&utm_medium=copy-paste
https://ziare.com/materie/disciplina-noua-machine-learning-aprobata-scoli-1748720
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Profesori din statele membre ESA (European Space Agency), sunt invitați să aplice la atelierele de 

instruire în tehnologie și robotică care vor fi susținute de Biroul Educațional ESA la laboratorul de e-

tehnologie din Centrul de Formare Educațională ESA, situat în Belgia, din ianuarie până în iunie 2023. 

Am aplicat și am fost selectată. 

https://www.esa.int/Education 

În perioada 22-25,ianuarie 2023, voi participa, alături de ceilalți profesori selectați, la Atelierele de 

laborator de e-tehnologie. Acestea folosesc o serie de instrumente tehnologice educaționale (inclusiv, 

dar fără a se limita la educația LEGO și Raspberry Pi) în contextul spațiului, pentru a le permite 

profesorilor participanți să-și implice și să-și inspire elevii în subiectele STEM. Îmi doresc să învăț cum 

să folosesc aceste instrumente pentru a participa la proiecte ESA cu elevii mei.    

 

Concluzie: “I am still learning” (Michelangelo) 

 
Prof. Sanda Craina, 

prof. Click_Declic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esa.int/Education
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MOTIVE PENTRU CARE ESTE NECESARĂ 

UNIFORMA ȘCOLARĂ     

 

- Crește reputația școlii; 

- Ajută elevii să-și îmbunătățească abilitatea de viață și să devină 

încrezători;  

- Când copiii poartă uniforma școlii, există mai puține conflicte la școală; 

- Părinții nu trebuie să-și facă griji pentru îmbrăcămintea copiilor în fiecare zi; 

- Elevii realizează că toți sunt egali în școală; 

- Copiii care poartă uniforma școlară în mod corespunzător își vor da seama în curând de 

importanța respectării celorlalți; 

- Copiii sunt mândri că poartă uniforma școlii , deoarece îi ajută să se conecteze în școala lor 

– există sentimentul de apartenență; 

- Reduce potențialul de agresiune / bullying( Fără uniforme școlare, potențialul copiilor de a 

se tachina și de a-și bate joc unii de alții este crescut. Oamenii folosesc hainele pentru a se 

exprima; copiii nu sunt diferiți în acest sens. Din păcate, atunci când un copil se exprimă 

într-un mod diferit față de ceilalți, poate crea un punct de diferență între un copil și altul. 

Din nou, aceste diferențe pot fi amplificate de disparitățile socio- economice dintre familia 

unui copil și alta. În loc să construiască un sentiment de comunitate și egalitate, cu o 

uniformă școlară, poate crea diviziuni între ei); 

- Îndepărtează presiunea colegilor. Fără o uniformă școlară, copiii pot dezvolta așteptări cu 

privire la ceea ce ar trebui să fie purtat pentru a se potrivi într-un grup; 

- Uniforma îi pregătește pentru lume. Uniforma școlară îl pregătește pe copil pentru scenarii 

formale pe care le întâlnim cu toții în viața noastră. În funcție de situație, se așteaptă să ne 

îmbrăcăm și să arătăm într-un anumit  fel. Interviurile de angajare sunt un bun exemplu. Se 

așteaptă o ținută profesionaăl în mediile de lucru la vârsta adultă, iar acest lucru îl va 

înțelege copilul datorită uniformei școlare; 

- Reduce distragerea atenției. Uniformele școlare duc  la o distragere a atenției mai puțin în 

timpul școlii. Purtând ceea ce le place,  copiii se pot concentra mai mult pe statutul lor 

școlar decât pe modă .Tendințele modei și deținerea celor mai noi stiluri devin prioritate și 

ar putea duce la o scădere a progresului acelui copil la școală; 

- Elevii se concentrează pe învățare. Purtând uniforme, elevii nu se vor mai simți nesiguri cu 

privire la felul în care arată, la statutul lor social  și nu vor mai avea o stimă de sine scăzută. 

Astfel, ei nu vor avea presiunea de a se conforma societății, în ceea ce privește semenii lor, 

și își vor putea direcționa energiile pe învățare și studiu. 

-  

DIRECTOR 

PROF. RODICA POPESCU  
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         Totul a început acum 4 miliarde de ani, când 

Pământul era populat de niște bacterii care foloseau 

energia chimică pentru a se hrăni, bacterii care trăiesc 

și astăzi în străfundurile mărilor și ale oceanelor. 

Treptat, au început să apară forme din ce în ce mai 

complexe de viață, culminând cu apariția primatelor 

și respectiv a OMULUI. Omul - care poate descifra 

modul în care funcționează ceva și poate să guste 

bucuria reușitei, care a descoperit că natura e 

frumoasă, care pune întrebări, dar găsește și 

răspunsuri, care împodobește bradul de Crăciun dar și salata de boeuf . 

 

   Acum 9 ani, în jurnalul „Natura”, s-a publicat o lucrare care descrie un 

mecanism de apărare al bacteriilor numit CRISPR (Clustered Regularly 

Interspaced Short Palindromic Repeats)- un acronim concis, vioi, futurist, 

dar și „un nume grozav pentru un cățel”, după cum a observat soția unuia 

dintre savanții implicați în studiul acestui mecanism străvechi. Lucrarea 

explica cum folosesc bacteriile o proteină numită CAS-9 ca să detecteze și 

să taie materialul genetic al virusurilor invadatoare din ADN-ul lor. Lucrarea 

se termina cu propoziția: "credem că acest sistem se poate exploata pentru 

editarea genelor mamiferelor".  
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    Doar 6 luni după publicarea lucrării, sistemul 

CRISPR CAS-9 a fost folosit cu succes la șoareci. 6 

ani mai târziu, în 2018, s-au născut primii bebeluși 

modificați genetic prin CRISPR CAS-9 și imuni la 

virusul HIV. 

 

                   

                În 2020,  Jennifer Doudna și Emanuelle Charpantier au câștigat 

Premiul Nobel pentru Chimie, la doar 8 ani după ce și-au prezentat 

descoperirea despre CRISPR - e rar să se acorde un  Premiu Nobel atât de 

repede și asta spune multe despre importanța descoperirii.  

               Pentru prima oară în istoria planetei Pământ, de 4 miliarde de ani, o 

specie a dobândit capacitatea să își schimbe propriul cod genetic. 

           Biologia nu a dus lipsă de descoperiri extraordinare: de la ideile lui Charles Darwin despre selecția naturală 

care explică cum evoluează speciile, la experimentele pe mazăre ale lui Mendel care ne-au arătat cum se transmit 

trăsăturile dominante și recesive de la părinți la copii și după aceea la nepoți. Oswald Avery a confirmat în 1944 

că ADN-ul e responsabil pentru transmitea trăsăturilor de la părinte la copil. În 1953, James Watson si Francis 

Crick au publicat lucrarea în care descriau structura de dublu-helix a ADN-ului - lucrare care a fost încheiată cu 

o propoziție foarte modestă: "nu ne-a scăpat din vedere că structura de dublu helix propusă ar putea explica un 

posibil mecanism de copiere al materialului genetic". 

 Descoperirea lor ne-a permis să înțelegem, chimic, cum materialul nostru genetic e copiat la copiii noștri. Ne-a 

permis să înțelegem și să punem pe hârtie cum funcționează viața. Dar niciuna din descoperirile acestea nu 

deschide atâtea uși practice și probleme morale, ca descoperirea lui Jeniffer Doudna si Emanuelle Charpantier din 

2012. 

             Bacteriile și virusurile sunt într-un război permanent de miliarde de ani. Când un bacteriofag infectează o 

bacterie, își inserează materialul genetic care se apucă sa distrugă bacteria din interior - de multe ori, bacteria 

moare, dar uneori supraviețuiește - și atunci face o copie a codului genetic al virusului, și îl salvează undeva ca să 

îl țină minte. Așa cum telefonul nostru ne salvează amprenta sau conturul feței în memorie ca să ne recunoască 

data viitoare când îl deschidem,  așa și bacteriile salvează amprenta genetica a v irusului în propriul genom - 

regiunea din ADN unde îl pune bacteria se cheamă CRISPR - și pentru că e pus în ADN, asta înseamnă  că toți 

urmașii ei o să fie pregătiți sa se lupte și ei cu virusul. Este un mecanism incredibil de simplu și precis, perfecționat 

de-a lungul a miliarde de ani de bacterii - și noi oamenii am învățat să-l folosim. 

Vaccinurile, oricât de incredibile ar fi, se bazează tot  pe sistemul nostru imunitar. 
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 Imaginați-vă in viitor, CRISPR fiind ca un GPS foarte exact, căruia am putea să-i dăm orice cod genetic al oricărui 

virus- herpetic, al  hepatitei C, și să-l trimitem să-l distrugă cu mare exactitate, fără să avem nevoie de sistemul 

imunitar. 

Acest mecanism străvechi nu are aplicații doar in virusologie - cancerul e cauzat de celule transformate 

genetic - iar in 2016, China a anunțat că cercetează tratarea cancerului de plămâni cu celule modificate CRISPR. 

Cum ar fi ca în viitor, ca să scăpam de cancer, va trebui doar să facem o vizită la doctorul de familie ca să ne facă 

o injecție? 

Problema e destul de profundă, pentru că, după cum am zis, pentru prima oară in istoria planetei, o 

specie a dezvoltat capacitatea de a-și edita propriul material genetic și să nu se mai supună la legea selecției 

naturale postulată de Darwin. Cu așa putere, ar trebui să luăm o mică pauză si să reflectăm. 

Editarea somatică a materialului genetic este, in general, acceptată de comunitatea științifică. Asta înseamnă 

să extragi celule bolnave din corp, le editezi, si le reintroduci în corp. E o procedură scumpă și schimbările sunt 

de multe ori temporare, dar dacă apar probleme, deși pot fi dezastruoase pentru pacient, nu vor fi pentru specia 

umană. Victoria Grey a fost vindecata de anemie falciformă în 2019, prin editare somatică a globulelor ei roșii  

din sânge. A costat aproape 1 milion de dolari intervenția, dar i s-a schimbat viața și a fost un succes incredibil! 

De curând s-a reușit blocarea genei PCSK9, care cauzează producerea în exces a lipoproteinelor și a colesterolului, 

la maimuțe. 

Semnele de întrebare apar la editarea celulelor sexuale, a gameților - schimbări care nu numai că vor fi 

moștenite de toate celulele embrionului, dar și de toți strămoșii lui, având potențialul de a schimba rasa umană, în 

bine sau în rău. E o procedură mult mai ușoară, pentru că in loc să ne chinuim să editam milioane de celule 

somatice, putem edita câteva, care se vor înmulți, vor forma embrionul, copilul, adultul, dar apoi și copiii, nepoții 

si strănepoții lui. 

Oare exagerăm atunci când ne temem de  CRISPR? Pentru că nu e prima oară când am decide viitorul 

genetic al copiilor noștri: în prezent, mamele însărcinate își pot testa copiii pentru boli genetice. În Statele Unite, 

70% din mamele care descoperă că viitorul lor copil  va suferi de sindromul Down, aleg să întrerupă sarcina. În 

cazul fertilizării in vitro, părinții aleg din mai mulți embrioni cei pe care să-i implanteze, restul fiind eliminați. 

Deciziile astea sunt incredibil de personale și dificile pentru părinți - dar e important să realizăm că se întâmplă 

în prezent. Oare într-o 100 de ani o să ni se pară la fel de normale tratamentele CRISPR? 

James Watson, singurul 

supraviețuitor dintre cei trei 

recompensați cu Premiul Nobel, pentru 

descoperirea  structurii ADN-ului, a 

afirmat public că o femeie ar trebui să 

poată renunța la copil dacă nu i se pare 

ca va fi destul de înalt, sau va fi dislexic, 

sau homosexual (asta daca se va 

descoperi o genă pentru trăsăturile 

astea). Afirmațiile sale șochează, și 

acesta e și motivul pentru care a fost 

exilat din campusul Universității 

Harvard, lăsându-i doar o alee de acces către propria locuință. 
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Din fericire, nu există deocamdată pericolul ca părinții să renunțe la copii în funcție de cât de albaștri o 

să aibă ochii, chiar și cu fertilizarea in vitro. Dar odată cu noile puteri aduse de CRISPR, trebuie să ne gândim 

serios la problemele astea. 

Boala Huntington e cauzată de câteva nucleotide schimbate în structura genelor noastre. Când ajunge pe 

la vârsta mijlocie, bolnavul începe să aibă spasme musculare, să nu se poată concentra, eventual își pierde locul 

de muncă, după care nu mai poate vorbi cum trebuie, nu mai poate înghiți, și în multe cazuri se ajunge la demență 

extremă. E o moarte agonizantă și înceată. Copiii bolnavilor trebuie să-și privească părintele cum trec prin 

boală,cu multă suferință,  după care să afle că și ei au o șansă de 50% să treacă prin aceeași experiență. Victimele 

nu au simptome decât mai târziu în viața lor, deci de multe fac copii înainte să afle că suferă de boala aceasta, deci 

nu e eliminată prin selecție naturală. Naturii nu-i pasă ce se întâmplă cu noi după ce facem copii și îi ducem la o 

vârstă de la care se pot descurca singuri. De aceea sunt foarte multe boli genetice care apar doar în a doua jumătate 

a vieții noastre, cum ar fi boala Huntington și majoritatea formelor de cancer. Bucata de ADN care cauzează boala 

Huntington nu folosește la nimic. Deci e destul de ușor să ne imaginăm că am vrea sa o eliminam total din specie 

cu ajutorul la CRISPR. 

Hai să analizăm și  altă boala - anemia falciformă; e cauzată de o mutație genetică a globulelor roșii, o 

singura literă este  schimbată în codul genetic, acidul glutamic este înlocuit cu valina, iar globulele roșii iau formă 

de seceră, le scade flexibilitatea, ceea ce scade speranța de viață la 40-50 de ani – iar acești ani sunt grei pentru 

victime. Dacă am putea să scoatem boala asta din ADN-ul speciei umane, ar trebui?    Probabil, dar nu e atât de 

simplu ca la Huntington - dacă primești doar o genă de anemie falciformă, de la unul dintre părinți, nu te 

îmbolnăvești și în schimb dezvolți imunitate la ...malarie. De aceea persoanele de descendență africană sunt mai 

predispuse să aibă mutația asta - pentru că, de-a lungul evoluției, i-a protejat de mușcăturile țânțarilor ce transmit 

plasmodiul malariei. Deci trebuie să realizam că e o complexitate în spatele fiecărei gene, de multe ori e un motiv 

pentru care natura a lăsat-o acolo, și n-ar trebui să ne jucăm atât de ușor cu ele. 

 

Mai e și o problema morală : David Sanchez, un băiat de 

12 ani care suferă de boala asta, întrebat într-un interviu dacă ar 

trebui bebelușii vindecați de anemie falciformă, a răspuns: „Oh, 

ar fi extraordinar, dar cred că ar trebui lăsați copiii să decidă asta. 

Datorită bolii, am învățat să văd partea bună a lucrurilor în viață. 

Am învățat să am răbdare. Să fiu mai empatic și să înțeleg 

greutățile cărate de alții. N-aș fi dorit să n-o fi avut. Nu cred că aș 

fi fost eu."  

Poate că nu toată lumea care suferă de boala asta va gândi la fel ca David, și ne e greu să ne imaginăm că cineva 

ar vrea ca nepoții sau copiii lui să sufere de boala asta, dar discuția începe să devină un pic mai complicată. 

Unele greutăți din viață sau așa-zisele dizabilități construiesc caracterul, măresc reziliența și ne fac mai 

empatici, pentru că realizăm că oricare din noi poate să fie servit cu o mână proastă din punct de vedere genetic. 

Mihai Eminescu a scris: 
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Dacă ne apucam să eliminăm boli, unde ne oprim? Eliminăm demența, clar ar trebui, depresia, poate, mai 

ales cazurile extreme... Anxietatea ? Tristețea? Unde tragem linia? Am mai fi avut poeziile lui Eminescu, romanele 

lui Mircea Eliade sau operele lui Emil Cioran, lucrări care demonstrează atât de frumos profunzimea emoțiilor 

omenești? Am mai fi avut operele astea dacă am fi început sa ne jucăm cu genele care poate au contribuit la 

personalitățile complexe ale autorilor și să scoatem tot ce ni s-ar fi părut ieșit din tipar? Sau am fi ajuns să fim toți 

la fel, să nu mai putem să ne surprindem cu nimic și să nu avem nimic unic de adus într-o discuție? 

Omenirea e ca un pastel frumos de culori și suntem puternici datorită diversității și diferențelor dintre noi, 

nu în ciuda lor și trebuie să ținem cont de asta înainte de a ne decide unde tragem linia: ce vrem să tratăm și ce 

nu. 

Acum câțiva ani a fost un caz, un cuplu de femei, care a vrut să caute un donator care să le ajute sa facă 

un copil. Dar erau surde și pentru că "a fi surd" făcea parte din identitatea lor, le definea pe ele, au căutat un 

donator care era și el surd. Și așa s-a născut copilul lor surd. Multă lume a fost împotriva deciziei lor: "cum sa faci 

un copil surd, intenționat". Cazul acesta arată cât de personale sunt asemenea decizii, cât de diferiți suntem și cum 

normalul unora poate fi anormalul altora. 

O admirăm pe Nadia Comăneci pentru ce a reușit prin munca și talentul ei, dar am mai fi admirat-o dacă 

știam că doar a avut un tată bogat care și-a permis să se ducă la un laborator scump, unde a plătit să se facă un 

embrion cu genele perfecte pentru gimnastică? 

Pe 6 August 1945, a fost declanșată prima bomba nucleara. J. Robert Oppenheimer care a condus proiectul 

Manhatan care a produs bomba, uitându-se la explozie oripilat, realizând ce a făcut și ce prag a depășit omenirea, 

a zis "Acum am devenit moartea, distrugătorul lumilor". Cu descoperirea despicării atomului în două, am avut 

noroc că nu poate oricine să producă o bombă nucleară in curtea lui. Ai nevoie de operațiuni uriașe, pe care doar 

o țară le poate coordona, și nu orice grup terorist care mai apare. Dar CRISPR e diferit: este atât de simplu să  

comandați kituri CRISPR cu doar 169 $ de pe internet, să folosiți editarea genetică ca  să creați la voi acasă,  pe 

birou,  noi tipuri de bacterii.... cu toate că nu cred că mai avem nevoie de o nouă pandemie! 
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         Filozoful Nick Bostrom’s are o analogie 

interesantă: imaginați-va ca avem o urnă cu bile negre, 

albe si gri. Omenirea scoate încet, încet câte o bilă din 

această urnă. O bilă albă înseamnă o descoperire bună, 

cum ar fi penicilina sau electricitatea. O bilă gri 

înseamnă o descoperire care are părți foarte bune, dar și 

foarte rele - cum ar fi energia nucleară și bomba atomică. 

O bilă neagră ar însemna o descoperire care ne-ar 

extermina de pe fața pământului.  

Până în ziua de azi nu am scos nicio bilă neagră din urnă, deși am fost pe aproape de multe ori. 

          

 

 Trăim timpuri incredibile, datorită ingeniozității și curiozității omenirii, iar 

tehnologia CRISPR e capabilă să vindece boli, să distrugă virusuri, să salveze 

vieți. Dar depinde de noi să punem presiune pe guvernele lumii, să ne punem 

întrebări grele și să ne asigurăm că nu pierdem diversitatea noastră frumoasă. 

 

                                                                            Prof. Biologie, Ozana Nicoleta Matei 
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Trăim într-o lume în care toate sunt parcă setate „pe repede  înainte” ! Dacă până acum educația 

a fost gândită pentru a valorifica cunoștințele din trecut, ei bine, acum ne-a ajuns din urmă viitorul. Și 

noi nu știm ce va fi în viitor, deocamdată lumea e în crize, dezvoltarea tehnologică este extrem de 

accelerată, generațiile mai în vârstă sunt mult în urma celor tinere, și este o mare problemă modul în 

care se va construi educația pentru viitor, pentru că va trebui să selectăm foarte riguros ceea ce este 

essential și valoros, care trebuie dat mai departe, de ceea ce este contextual. Așadar prezentul  ne 

copleșeste cu spontaneitatea evenimentelor, astfel că și elevii noștri trebuie conectați la acest viitor care 

se grăbește și ne surprinde tot mai mult. De aceea, în cadrul proiectului „ Informația e cheia” catedra de 

fizică a organizat în ultimii doi ani vizite cu scop educativ la Universitatea Politehnică București, unde 

au avut loc diverse expoziții,  concursuri, simpozioane  cu impact favoravil în construirea unui viitor 

reușit în cariera lor profesională. Astfel, în data de 25 mai 2022, cu elevii claselor a X-a și a XI-a am 

participat în cadrul proiectului PoliBiofest organizat în campusul UPB la evenimentul cu titlul “O mie 

pentru inginerie”, un eveniment care și-a  propus să familiarizeze participanții cu cele mai noi 

tehnologii din industria alimentară, agricultură și protecția mediului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Am fost invitați să facem turul Facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, o facultate care 

îmbină complexul cu frumosul. Această facultate se potrivește în primul rând celor care vor să învețe, 

iar în al doilea rând se potrivește celor care doresc un domeniu multidisciplinar ! Elevii au fost încurajați 

să opteze pentru a continua studiile urmănd cursurile acestei facultăți unde, vor fi ajutați să-și descopere 

abilități și să gandească bioprocese și multe alte lucruri conexe din științele biologice. Au înțeles și multe 

lucruri legate de aplicațiile biotehnologiei în industriile alimentară, mediu, biofarmaceutice, 

biocombustibili. 

Un sentiment ciudat ne-a cuprins când am intrat în laboratorul de testări acustice , o încăpere 

fonică în care liniștea devine o presiune, pentru mulți insuportabilă, iar vibrația produsă de sunete este 

analizată de computer. 
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În aula UPB am fost invitați să asistăm la o serie de dezbateri pe teme de tehnologii ale viitorului 

susținute de profesori și specialiști în domeniul ingineriei iar domnul ministru Radu Câmpeanu a 

prezentat elevilor noile măsuri adoptate pentru optimizarea procesului educațional.   

  

 

 

 

 

Un alt eveniment de care elevii noștri  au beneficiat în data de 6 noiembrie 2022  a fost 

ROBOFEST organizat tot de Universitatea Politehnică București, eveniment dedicat tuturor pasionaților 

de robotică și inteligență artificială. Datorită formatului distractiv și ușor de înțeles de toți elevii, 

indiferent de vârstă, viziunea evenimentului Robofest s-a aliniat viziunii firmelor participante de a trezi 

prin tehnologie și inovație interesul  a cât mai multor tineri și de a-i atrage pe aceștia în a alege o meserie 

cu profil tehnic. În cadrul acestui eveniment s-a desfăşurat şi ROBOCHALLENGE, cel mai mare 

concurs de robotică din Europa, aflat la cea de a  XIII – a ediție. Tinerii  și-au pus în evidență abilitățile 

tehnice și creativitatea, iar  spectacolul s-a îmbinat cu știința într-un mod inedit. 

 

 

 

 

 

 

  La Colegiul “Național Al.I.Cuza” educația a jucat mereu un rol important, iar susținerea și 

încurajarea tinerilor în direcțiile de carieră căutate în contextul economic actual, mai ales în domeniul 

tehnic, fac parte din activitatea constantă a colegiului. De aceea am  ales acest parteneriat cu 

Universitatea Politehnică din București pentru a inspira următoarele generații de lideri care vor modela 

viitorul industriei românești. 

Laborant 

Ing. Sturm Irina 
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REPREZENTĂRI IDENTITARE ÎN SCHIȚELE LUI  I.L. 

CARAGIALE 

MITICĂ – EMBLEMATIC DOAR PENTRU SOCIETATEA 

BUCURESTEANA?                                                                                              

          Articolul de față vrea să aducă în vederea 

cititorului felul în care marele dramaturg I.L. 

Caragiale înfăţişează la nivel artistic, prin alegerea 

unei anumite tipologii, relaţia dintre individ şi 

alteritate sub aspect social şi cultural. Ne vom opri 

în dreptul unei tipologii apte să devină un punct de 

plecare în discuţii privitoare la felul în care 

mentalitatea socială şi politică a oamnenilor naşte 

forme sociale şi politice de organizare. Ne vom 

îndrepta atenţia înspre societatea contemporană 

autorului, cu elementele ei specifice, dar mai ales 

cu tipologia reprezentativă a bucureşteanului 

Mitică, încercând să intuim gradul de discrepanţă 

dintre aparenţă şi esenţă care dă spoiala lumii 

prezentate. 

             În ,,Universul”, 14 ianuarie 1900, lua naştere Mitică, personaj generic, care devine un reper 

comportamental al domnilor din lumea literară a lui Caragiale. Autorul îi susţine originea bucureşteană 

prin definiţie: ,,Mitică este bucureşteanul par excellence. Şi fiindcă Bucureştii sunt un mic Paris, şi 

Mitică, se-nţelege, este un mic parizian”. Aşadar,  Mitică este un domn cu pretenţii sociale, un 

,,capitalist”, un mic parizian, această sorginte presupunând clasă, rafinament sau poate doar o spoială a 

culturii prin imitaţie?  

             

Vom încerca să identificăm clasa socială, culturală, morală desemnată generic de personajul Mitică. 

Autorul îl prezintă astfel: ,,El nu e nici tânăr, nici bătrân, nici frumos, nici urât, nici prea-prea, nici 

foarte-foarte; e un băiat potrivit în toate; dar ceea ce-l distinge, ceea ce-l face să aiba un caracter 

marcat este spiritul lui original şi inventiv”. Pasajul evidenţiază caracterul colectiv al personajului. O 

altă particularitate este caracterul anonim, deşi se pare că prototipul ar avea un corespondent în realitate. 

În lumea ficţională, el este doar Mitică, fără altă nominalizare: 

              ,,- Mitica... şi mai cum? 

               - E destul atâta: Mitica - de vreme ce şi dumneata îl cunoşti tot aşa de bine ca şi mine. 

Fireste că trebuie să-l cunoaştem: îl intâlnim atat de des - în prăvălii, pe stradă, pe jos, în tramvai, în 

tramcar, pe bicicletă, în vagon, în restaurant, la Gambrinus - în fine pretutindeni”. 

             După cum se poate observa, Mitică nu reprezintă un nume ce desemnează o individualitate 

umană, o fiinţă cu contururi ferme, ci un nume generic care aparţine - în mod alegoric, desigur - tututor 
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personajelor caragialiene nedesemnând fizionomia niciunuia. Dincolo de această uniformizare şi 

anonimizare stă poetica ,,spaţiului social” caragialian, care, omogen, haotic şi dezarticulat fiind, 

anulează orice dorinţă de individualizare iar mimetismul funcţionează implacabil. In acest univers, 

fondul, fie este inexistent, fie este exprimat prin extensia unor forme proliferante.  

   

 O altă trăsătură a personajului este vocalitatea acestuia. El se face auzit, ascultat, având 

întotdeauna o vorbă de duh în repertoriul său: ,,Mitica este omul care pentru fiecare ocaziune a vieţii 

găseşte un cuvânt de spirit la moment, şi pentru asta simpaticul parizian al orientului este foarte căutat 

şi plăcut în societate. Mitică are o magazie, un arsenal, o comoară de vorbe, de întrebari, de răspunsuri, 

cari fac deliciile celor ce au fericirea să-l cunoască”. Fragmentul evidenţiază faptul că Mitică reprezintă 

o categorie moral-psihologică a bucureşteanului de mijloc. Pompiliu Constantinescu oferă o definiţie a 

miticismului: ,,Ce este Mitică şi miticismul? Este o categorie morală a micului burghez din capitală . 

Mitică este «deşteptul » naţional prin excelenţă, spiritul superficial care se pricepe în orice domenii: în 

finanţe, în arte, în politică, emiţând «opinii», toate foarte «categorice» , chiar când sunt numai şugubeţe. 

Mitică este sociabil prin definiţie, căci îşi debitează vorba printre amici, la cafenea şi berărie, 

entuziasmat de câteva pahare şi incitat de întreruperi şi replici adverse, este familiar cu toată lumea şi 

demn când îl atingi în amorul propriu (...) Flecar până la manie, iubitor de farse până la puerilitate, 

tembel până la saţietate, abil în lucrurile mărunte, duşman al serviabilităţii, dar amator al favoritismului 

cu profit personal, Mitică este un mic egoist care vrea să trăiască în turmă şi cât mai comod”.1 

 

În studiul intitulat În Ţara Miticilor (De şapte ori Caragiale), Ioana Pârvulescu sesizează noi 

trăsături ale personajului coelctiv. De pildă, autoarea susţine că lumea lui Mitică este o lume construită 

pe măsura diminutivului său (provenit din Dumitru). ,,Este o lume în care nu se petrec drame, ci 

dramolete, unde nu există binele, dar totul se obţine cu binişorul, unde multe rele mici te împiedică să 

vezi vreun Rău mare.”2 De asemenea, autoarea observă lipsa capacităţii personajului de a iubi, de a fi 

îndrăgostit. Fiecare Mitică din Momente şi schiţe sau din comedii poate părea înamorat, gelos, 

sentimental, însă acest amor ,,nu durează şi nu-i schimbă obiceiurile”.3 Totodată, ,,un Mitică 

individualizat şi solitar este de neimaginat, Mitică e Lache şi e Mache, e Domnul şi e Feciorul, e 

Costăchel şi e Iordăchel, e şeful de cabinet şi e impiegatul, e amicul X, e <<dumneata>> şi e <<eu>>. 

De aceea în lumea lui singurătatea nu e posibilă. (…) Mitică e însoţit pretutindeni de un alt Mitică, un 

alter ego, care nu e de tot el însuşi, dar nici de tot diferit. Identitatea şi alteritatea sunt noţiunile cele mai 

confuze în Ţara Miticilor, iar granița dintre ele nu se poate trasa”.4 Ideea desprinsă de aici ar putea fi 

aceea că vidul sufletesc al personajului este cel care are nevoie permanent de altcineva în preajmă pentru 

a vorbi. De fapt, autoarea pune pe seama dimensiunii sale folclorice (el trăieşte prin cuvinte memorabile 

trasmise din gură în gură) imposibilitatea existenţei sale solitare, el trebuind să se facă auzit. Considerăm 

că la nivel psihologic, logoreea personajului, înclinaţia spre bagatelizare și farsă uniformizează, de fapt, 

logosul şi anonimizează personajul, evidenţiind absenţa comunicării autentice. 

 

 
                  1 Pompiliu Constantinescu, I.L.Caragiale şi duhul balcanic, în I. L. Caragiale, Nuvele, povestiri, amintiri, Editura 

Facla, Timişoara, 1984, p. 336. 

                2 Ioana Pârvulescu, În Ţara Miticilor. De şapte ori Caragiale, Ediţia a doua adăugită, Ed. Humanitas, Bucureşti, 

2008, pp. 7-8. 
                 3 Idem, Ibidem, p. 9. 

               4  Idem, Ibidem, pp.11-12. 
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Mitică este lipsit de identitate, evocă o personalitate derizorie, având un comportament bazat 

pe un joc ironic de oglinzi. Postura personajului se transformă în impostură, pentru că, aflat într-o 

perpetuă dispoziţie mimetică, debordând de un nestăvilit patos cameleonic, eroul încearcă să-şi asume 

noi identităţi, nereuşind, fiindcă de cele mai multe ori (Lache şi Mache, Repaos dominical, La Paşti - 

,,teribilă potriveală, domnule!) celelalte personaje sunt aidoma lui. Textul lui Caragiale se prezintă astfel 

sub aspectul unui joc de oglinzi în care personajele se reflectă, înlănţuindu-se într-un carnaval al vidului 

existenţial, într-o mascaradă a absenţei şi a eclipsei de semnificaţie, de dialog şi de consistenţă ontică. 

Aceste oglinzi sunt nominalizate de Ioana Pârvulescu prin tema dublului şi a gemenilor: ,,schiţele lui 

sunt bântuite de asemenea perechi de nedespărţit. Lache şi Mache sunt făcuţi, desfăcuţi şi refăcuţi şi în 

alte, mărunte, întâmplări cosmice (…). Cuplurile au de obicei sublinieri onomastice simple, (prin rimă) 

sau duble (rezonanţă ori simetrie inversă şi sens analog): Lache Diaconescu şi Mache Preotescu, Niţă şi 

Ghiţă, Niţă Ghiţescu şi Ghiţă Niţescu, George Marinescu şi Marin Georgescu (…)5”. 

             

,,Ţara Miticilor” este, de 

asemenea, lumea ca moft şi 

lumea - comedie. Moftul e 

pentru Mitică atât armă de atac, 

cât şi de apărare. Când vrea să se 

apere, îşi reduce adversarul şi 

faptele lui la dimensiunea 

moftului, iar când vrea să atace 

îşi consideră mofturile fapte 

eroice (aici avem în vedere 

personajele din comedii, precum 

Tipătescu, Jupân Dumitrache 

care invocă adeseori cuvântul 

,,moft”). De asemenea, Miticii 

nu se amestecă în treburile 

familiei, în educaţia copiilor, fiind preocupat în mod special de politică, preţuri, un eventual război şi, 

de cele mai multe ori este foarte informat, ştiind totul înainte de a fi scris în gazete. ,,Ţara Miticilor” este 

interesantă sub aspectul prieteniei, care a luat forma amiciţiei neangajante, uşoare, mobile (Amici). 

Pentru că Mitică este produsul unei lumi inconsistente, prietenia – relaţie nobilă, caracterizată prin 

implicare şi sacrifiu, a fost înlocuită cu amiciţia. 

             

  La finalul articolului afirmăm cu toată convingerea că Mitică nu este emblematic doar 

pentru societatea bucureşteană, ci că este exponentul unei anumite categorii socio-

culturale contemporane autorului. Conchidem alături de Ioana Pârvulescu că Ţara 

Miticilor e o dublură fictivă a României contemporane marelui dramaturg: ,,Mitică (…) 

nu are urmaşi literari notabili. Dispare odată cu lumea lui, deşi forţa sa literară ne face 

să-l credem veşnic. E o stea care a murit, dar supravieţuieşte obsesiv la nivelul 

 
                5 Idem, Ibidem,  pp. 16-17. 
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<<icoanelor>>. Era pe când nu l-a zărit decât Caragiale. Dar raza lui ,,abia acum luci 

vederii noastre”. Îl zărim pretutindeni în lumea de azi, deşi nu e decât un ecou din 

cosmosul literar”6. Dincolo de ironiile intertextuale ale Ioanei Pârvulescu, putem spune 

că, într-adevăr, Caragiale a avut marele merit de a fi surprins ceea ce este ,,esential şi 

durabil” în caracterul uman sau în societatea vremii sale. Din păcate, Miticii nu au 

dispărut, ei pot fi văzuţi şi azi în aceleaşi context în care i-a ilustrat marele clasic. 

 

Prof. Irina Elena Catrinescu 
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SCOALA DE LA TÂRGOVISTE SI GERMENII 

POSTMODERNISMULUI ROMÂNESC 
„O generaţie se naşte aşa: apare un cap sau mai multe deodată, care sunt ancorate în acelaşi 

ideal. Şi dacă idealul este strălucit reprezentat, devine formă modelatoare pentru cel   care-l urmează. 

Trebuie acceptată ideea de oameni-model. În vreme ce apostolii se topesc în absolut, modelele se topesc 

în generaţii. Cei care devin modele sunt creatori de epocă şi de curente şi astfel hotărâtori pentru 

cetate”.                                                                               Petre Ţuţea 

                                                        

„Şcoala de la Târgovişte” desemnează o grupare restrânsă de scriitori, din rândul cărora s-au 

afirmat cei trei fondatori: Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu şi Costache Olăreanu. La această 

şcoală au aderat ulterior şi alţi tineri scriitori precum: Constantin Lăzărescu, Emilian Georgescu, Nicolae 

Popescu-Saxa şi, mai târziu, Petru Creţia, Alexandru George, Tudor Ţopa.  

Noţiunea de „şcoală” este folosită însă în cazul Şcolii de la Târgovişte şi în sens tipologic, spre a 

denumi o modalitate artistică programatic teoretizată şi practicată. Şcoala de la Târgovişte a 

instituţionalizat în literatura română textualismul, caligrafia, reprezentanţii acestei şcolii fiind adepţi ai 

scrisului de mână, ai literaturii de sertar. 

Începuturile literare ale acestei şcolii le găsim în activitatea literară pe care aceştia au         avut-

o încă din timpul liceului. În timpul războiului, elevi ai aceluiaşi liceu, „Ienăchiţă Văcărescu” din 

Târgovişte, prieteni buni, adolescenţi cu proiecte fabuloase, „târgoviştenii” îşi propun să citească şi să 

studieze tot ce înseamnă literatură bună, pentru ca apoi să înceapă ei înşişi să scrie.  

Adolescenţii răzvrătiţi, care frecventau şezătorile literare organizate în Târgovişte la Sala de 

Arme ascultând pe ascuns pe L. Rebreanu, Cezar Petrescu, admirând pe George Bacovia sau pe T. 

Arghezi, citind -la treisprezece ani- atât scriitori români (Blaga, Arghezi, Mateiu Caragiale, Macedonski, 

Eminescu), cât şi reprezentanţi de seamă ai literaturii universale (Stendhal, Homer, Hotaţiu, Ovidiu, 

Dante, Shakespeare, Balzac), Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu şi Costache Olăreanu vor forma 

mai târziu Şcoala de la Târgovişte, grup literar din spaţiului cultural subteran din perioada comunistă, 

care şi-a creat propriile reguli şi propriul sistem de evaluare în afara celor impuse de ideologia comunistă 

a anilor ‘60-’70.  

Idolul, părintele şi mentorul spiritual al reprezentanţilor Şcolii de la Târgovişte a fost marele 

critic şi romancier G. Călinescu. Toţi târgoviştenii au fost studenţii lui G. Călinescu şi toţi şi-au exprimat 

preţuirea faţă de acesta., fiind „ucenici la clasici”, aşa cum spunea                     Costache Olăreanu. 

Deşi acestui grup i-a lipsit un program literar făcut public, Şcoala de la Târgovişte şi-a întemeiat 

o viaţă literară proprie, bazată pe şedinţe de cenaclu, pe circulaţia şi discuţia manuscriselor, pe editarea 

unor reviste-manuscris.  Se vorbeşte adesea de legământul „echivalând cu un juramânt”, pe care Radu 

Petrescu, C. Olăreanu şi M. H. Simionescu l-au încheiat: acela de a nu publica nimic până la vârsta de 

patruzeci ani, legământ respectat cu stricteţe de cei trei.  

Chiar dacă le-a lipsit un manifest literar propriu-zis şi o revistă tipărită în care să-şi fi exprimat 

concepţiile literare, reprezentanţii Şcolii de la Târgovişte şi-au format un stil şi un crez artistic. Grija 

pentru formă, permanenta preocupare pentru text, dublate de plăcerea scrisului constituie câteva din 

trăsăturile unui crez artistic încă nenumit. Migala asupra cuvintelor şi asupra textului pare să fie pasiunea 

acestor scriitori.  

Adepţi, prin forţa împrejurărilor, ai literaturii de sertar, târgoviştenii şi-au bazat strategia culturală 

pe circulaţia clandestină a manuscriselor (asemeni literaturii de tip samizdat) în care îşi adnotau 
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preocupările şi existenţa cotidiană. Din această cauză textul lor se află la graniţa dintre biografic şi 

ficţional.  

După 1970, Şcoala de la Târgovişte începe să fie cunoscută publicului-cititor prin publicarea 

operelor ţinute pentru atâta vreme în sertar. Radu Petrescu debutează la patruzeci şi trei de ani cu 

romanul „Matei Iliescu”, M.H. Simionescu îşi publică prima carte „Ingeniosul bine temperat”, în 1969, 

la patruzeci şi unu de ani, iar C. Olăreanu publică „Ucenic la clasici” în 1979, la cincizeci  de ani. 

Prezentăm în cele ce urmează un interviu luat în iunie 2000, la Ploieşti, ce lui care se autoprezenta ca 

„un moldovean din Huşi”, Costache Olăreanu. 

 

 

- Domnule Costache Olăreanu, mulţumindu-vă de la 

început pentru amabilitatea de a accepta să 

răspundeţi unor întrebări destul de indiscrete 

(deoarece încearcă să stârnească amintiri 

îndepărtate) îngăduiţi-mi să vă întreb dacă, după 

aproape treizeci de ani de la debutul editorial, vă mai 

simţiţi încă „un ucenic clasic la clasici”, cum vă 

numea Ioana Pârvulescu ? 

- Întrebarea nu-mi displace, fiindcă arată că eu am fost 

şi continui să fiu un mai vechi ucenic la clasici, sau chiar 

mai mult, un ucenic clasic. Clasici au fost şi Radu şi Mircea fiindcă crezul nostru a fost întotdeauna 

acela de a scrie frumos. Ca şi Flaubert, am considerat că o frază fonetic urâtă este o frază falsă. Poţi să 

numeşti acest crez fie calofilie, fie migală asupra cuvintelor, fie stilism. Dintre noi cel mai clasic, cel 

mai flaubertian scriitor român poate a fost Radu. El a căutat mereu acea perfecţiune a frazei, scrisul de 

tip mozartian (deci o frază care să corespundă în muzică lui Mozart). Să scrii la fel de bine la 

şaptesprezece ani, la patruzeci de ani sau la şaptezeci de ani, ăsta a fost crezul nostru. Asta a făcut şi 

Mozart fiindcă la el nu poţi să deosebeşti un concert scris la optsprezece ani de unul scris la treizeci de 

ani. 

- Ce părere aveţi de încadrarea Şcolii de la Târgovişte de către Mircea Cărtărescu şi alţi critici 

literari printre precursorii postmodernismului? Vă întreb aceasta fiindcă într-un interviu acordat 

lui Cristian Teodorescu în „România literară” mărturiseaţi că aţi scris întotdeauna altfel şi că aţi 

spus mereu „ce ar fi dacă…”. Poate fi acest „altfel” postmodernism? 

- În accepţiunea şi-n viziunea cărţii lui M. Cărtărescu, da, putem fi consideraţi precursori ai 

postmodernismului chit că această carte este destul de criticată. M. Cărtărescu ne situează foarte sus faţă 

de alţi autori, care chipurile dacă n-ar fi postmodernişti, n-ar fi tocmai valoroşi. Dar viziunea mea asupra 

literaturii contemporane nu este asta. Nu numai postmodernismul este marca de calitate a unei mişcări 

literare. Această împărţire a literaturii române în modernă şi postmodernă este cumva exclusivistă. 

 Şcoala de la Târgovişte este modernistă în sensul folosirii metaliteraturii, a romanului despre roman. 

Monica Lovinescu accentua de pildă modernitatea operei „Ficţiune şi infanterie” şi arată că s -au mai 

scris romane despre scrierea unor romane (Gide, de exemplu), dar nu s-a scris un roman despre pierderea 

unui roman şi rescrierea lui. Consideraţiile criticilor literari sunt însă fluctuante. 

- Credeţi în proverbul „tot răul spre bine”? Mă refer la debutul tardiv al dumneavoastră şi la 

faptul că, deşi nu aţi fost în canon la acea vreme, sunteţi în canon acum.  

Interviu cu Costache Olăreanu     
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- Noi am început prin a fi socotiţi evazionişti, iar operele au fost reduse la o literatură eliptică de 

istorie. Şi într-un fel, aşa şi am fost, evazionişti. În cărţile noastre nu găseşti eroi pozitivi sau negativi, 

sau activişti ca la Dinu Săraru sau Eugen Barbu. Într-o epocă comunistă, totalitară, noi am preferat 

scrierile esopice, cu fabule ascunse, cu subterfugii şi trimiteri. Această literatură are dezavantajul că, 

pentru cititorul tânăr, care nu mai are contextul istoric, este mai puţin interesantă. Acestuia degeaba-i 

faci cu ochiul la nişte lucruri, el nu le poate înţelege. Apare deci problema receptării scrierilor noastre 

pe mai târziu. Există aşadar acest pericol, pe care îl are toată literatura de dinainte de ’89: Breban, Buzura 

şi alţii. Motivul este unul singur: această literatură se baza pe complicitatea cititorului, iar, după 1989, 

acesta nu mai era interesat în acest gen de parteneriat. Speranţa mea este că „Matei Iliescu” a lui Radu 

Petrescu, „Dicţionarul onomastic” al lui M.H.Simionescu, sau „Ficţiune şi infanterie” depăşesc 

contextul istoric, factual.  Totuşi altfel ar fi fost dacă unele lucruri ar fi venit mai înainte. Recunoaşterea 

meritelor cărţilor noastre ca şi multe altele vin cu o oarecare întârziere.  

- Domnule Costache Olăreanu care ar fi modelele Şcolii de la Târgovişte ? 

- Primii maeştri, a căror influenţă se regăseşte în scrierile noastre, au fost clasicii începând cu Homer, 

Vergiliu. Operele lor au făcut parte din lectura noastră obligatorie. Operele clasicismului francez: 

Racine, Corneille şi, mai presus de toţi, Flaubert. De la ei am învăţat acea mecanică formidabilă a 

frazelor. Apoi Dante, Balzac, Dickens, Samuel Davis, Swift, Borges, literatura franceză şi anglo-saxonă, 

însă nu cea rusă (deci nu Dostoievski, Tolstoi). Din literatura română ne-am apropiat în mod deosebit 

de Ion Budai-Deleanu, în special de la „Ţiganiada”, de subsolurile, trimiterile ironice, de o modernitate 

nemaipomenită ale acesteia. Şi să nu-l uit pe Urmuz, care a fost model pentru noi toţi. De G. Călinescu 

ce să-ţi mai spun. El a fost marea revelaţie a noastră. În ’48 când am mers la facultate m-am numărat 

printre ultimii audienţi ai cursurilor lui fiindcă pe urmă a fost dat afară. G. Călinescu a fost bibliotecarul 

nostru. El pomenea de cărţi şi autori şi noi mergeam imediat la bibliotecă şi le citeam. Noi toţi suntem 

nişte călinescieni. 

- Care este însă autorul preferat, autorul de suflet al lui Costache Olăreanu ?  

- Autorul meu cel mai mare şi cel mai apropiat este Ion Creangă. În fiecare an eu recitesc „Amintirile“ 

lui Creangă şi de fiecare dată mă impresionează atât de mult ca şi cum le-aş citi prima dată. Toată 

frumuseţea limbii lui nu poate decât un om cultivat, un om cu rafinament lingvistic       s-o priceapă. Ar 

mai fi pe urma şi Caragiale şi Urmuz. 

- Se înţelege încă greşit noţiunea de „jurnal”. Cea mai sinuoasă problemă în legătură cu acesta 

pare să fie cea a autenticităţii. Credeţi în continuare că „un jurnal nu e un produs al sincerităţii”, 

cum declaraţi în „Vedere din balcon”? 

- Nu există jurnal sincer. Eu am scris întotdeauna în jurnal ca şi cum aş fi scris un roman sau orice 

altă carte de ficţiune. Jurnalul intim este cel pe care-l scrii şi pe urmă-l arunci pe foc. Eu scriam jurnal 

cu intenţia clară de a publica cândva cele scrise. Totul era o chestiune de timp. Scriam şi pentru a-mi 

exersa ochiul şi pana pentru altceva. Jurnalul a fost pentru mine o formă de literatură, am scris „jurnal 

ca gen literar”, cum spunea N. Manolescu. Am socotit întotdeauna jurnalul ca o scriere „la lumina zilei”. 

Mi-amintesc că nu pierdeam ocazia de a citi din jurnalul meu, prietenilor, cunoscuţilor sau chiar iubitelor  

- Este Costache Olăreanu un optimist? Vă întreb asta fiincă dragostea se face nu numai cu 

vorbe, dar şi cu copaci, cărţile se citesc/scriu pe iarbă, iar iubita din „Avionul de hârtie” tânjeşte 

după un bărbat „care să miroasă a iarbă”. Sunt iarba, copacii simboluri ale regenerării, vieţii, 

verticalităţii şi deci ale optimismului ? 
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- Da, ele pot fi un simboluri, dar, mai presus de toate, copacii, iarba semnifică natura, simplitatea, 

necomplicaţia. În romanele de dragoste, ele indică faptul că iubirea trebuie să fie simplă, fără atâtea 

ocoluri, care au şi ele farmecul lor, este adevărat. 

Eu sunt un optimist, altfel n-aş fi scris niciun roman fiindcă trebuie să recunoaştem că îţi trebuie 

un mare curaj să te apuci să scrii roman de dragoste. În fond după „Romeo şi Julieta” ce se mai poate 

scrie despre o scenă de dragoste? Totul pare fad, inautentic. Îţi trebuie un grad de inconştienţă să faci un 

astfel de demers. 

- Cum vedeţi acum tot ce aţi scris? 

- Printre criticii care au intuit adevărata mea substanţă a fost şi Ovidiu Crohmălniceanu. Este cel care 

a declarat că: „În fond toate cărţile lui Costache Olăreanu sunt nişte completări ale «Confesiunilor 

paralele».” Subscriind acestui mare critic, pe care l-am şi felicitat pentru observaţiile lui, aş spune că 

toate cărţile mele sunt nişte adăugiri la autobiografia mea, sunt, în fond scrierile unui om care dă 

autobiografii false. 

- Ce rol a jucat femeia (femeia-mamă, femeia-soţie) în viaţa dumneavoastră ? Vă întreb asta 

fiindcă în romanele de dragoste am trăit cu senzaţia că sub masca ironică, parodică se ascunde un 

sentimental. 

- Femeia a avut un rol major în viaţa mea. Pornind de la mamă şi până la iubite, sau soţie, femeile m-

au fascinat întotdeauna. Femeile m-au cucerit pe mine. Eroul din romanele de dragoste este un mare 

pasiv, este cucerit de femei cum este cucerit şi de cărţi. Un rol important l-a avut în viaţa mea Mira, soţia 

mea. Mi-a aduc aminte că întotdeauna dupa terminarea unei cărţi aşteptam cu sufletul la gura verdictul 

ei. Soţia mi-a fost şi cel mai bun susţinător, dar şi cel mai sincer critic. 

- Domnule Costache Olăreanu, în 1996, Cristian Tudor Popescu v-a propus să colaboraţi la 

„Adevărul literar şi artistic” cu o rubrică permanentă. Aţi acceptat. Cum s-a împăcat gazetăria 

cu romanele, jurnalele dumneavoastră ? A fost „o gâlceavă a înţeleptului cu lumea” sau nu  ? 

- În 1996, când Cristian Tudor Popescu mi-a propus să scriu la ziarul lui i-am răspuns că activitatea 

de ziar se face la început de carieră, fiindcă atunci contează foarte mult efectul acesta de feed-back, de 

răspuns din partea cititorilor. El a insistat însă şi eu am acceptat convins că n-am fost şi nici nu aveam 

şanse să devin ziarist. Motivul era unul singur: nu pot scrie „la comandă” într-un ritm străin mie. 

„Tabletele” scrise la rubrica „Fereastra”, mi-au oferit o altă perspectivă. Efectul de feed-back, de care 

vorbeam m-a surprins şi pe mine. Diverşi oameni mă opreau pe stradă şi-mi spuneau: „Mi-a plăcut acea 

tabletă”. Pentru un scriitor este un exerciţiu minunat de a verifica gustul publicului şi reacţia acestuia la 

scrierile lui. Rezultatul a fost un volum de tablete „Merci pour les covrigi”. 

- Care sunt planurile de viitor ale scriitorului Costache Olăreanu ?  

- Tocmai am predat la editură continuarea culegerii de tablete „Merci pour les covrigi”, o carte care 

se va numi „Cum poţi să fii persan”. Titlul mi-a fost inspirat de „Lettres persanne” a lui Montesquieu. 

Cartea cuprinde tablete în stilul gazetăresc, dar şi mici articole apărute în „Dilema”. Ideea cărţii este 

cum poţi să fii persan, adică altfel decât majoritatea lumii, să fii cumva în contratimp cu desfăşurările 

istorice actuale. Alte planuri de viitor? Poate că voi mai scrie şi alte cărţi, acum că am devenit un scriitor 

computerizat. 

- Domnule Costache Olăreanu vă mulţumesc pentru interviul acordat şi aştept cu nerăbdare 

apariţia cărţii dumneavoastră.                                                  Prof.lb.română, Dârmon Eugenia  

-  
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SOCRATE 

                     Maieutica Socratică, procesul folosit de filosoful cu același nume, presupune schimbul de 

replici între persoane, în scopul cunoașterii, totul pornind de la conștientizarea neștiinței. Consider că 

dialogul reprezintă baza cunoașterii, și a autocunoașterii, este o parte majoră a vieții fiecăruia dintre noi, 

prin intermediul căruia schimbăm idei, norme și principii de viață. Dialogul este un schimb de răspunsuri 

și întrebări, iar adresarea celor din urmă necesită dorința de a înțelege, de a comunica, fapt care mă 

conduce la a socoti veridică afirmația: „În filosofie întrebările sunt mai importante decât răspunsurile.-

Platon”. 

                    Irina Petraș vorbește în articolul „Despre feminitatea limbii române”, a revistei 

„Philologica Jassyensia”, despre semnificația cuvintelor, despre cum țelul lor este de a pune lucrurile 

în mișcare, „Lansate în pustiu, se pierd, se macină”, spune Irina despre acestea. Întâlnirea cuvintelor 

formează dialogul, dar cuvintele adresate de locutor așteaptă întotdeauna un răspuns din partea 

interlocutorului, o emoție, o modificare, o transformare. Un obicei defectuos este evitarea adresării de 

întrebări, presupunând că știm deja răspunsurile. În acest caz vorbim despre un comportament care 

conduce sigur la acumularea de și mai multe incertitudini. 

                    Pentru a conchide, „de cele mai multe ori întrebarea corectă este mult mai importantă decât 

răspunsul corect”-Platon, aceasta dovedind implicare din partea locutorului, o conștientizare a 

neștiinței, dar voință de cunoaștere, înțelegere și dezvoltare.  

                                                                                                       Bunescu Alexandru, clasa a XII-a G 
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Sufletul meu e o floare. De ce m-am gândit la asta, acum?  

Nu știu, poate datorită zgomotului strident pe care-l auzeam de jos și care-mi tulbura plăcuta 

visare în care gândurile mele rătăceau fără vreo țintă precisă.  

Coboram încet treptele, agasată de schelălăitul prelung al clopoțelului interior. Papa, după obicei, 

nu voia să răspundă nimănui, mereu temător pentru banii lui, mereu suspicios în privința străinilor. Nu 

pot să-l înțeleg, dar știu că teama lui cea mai mare e să nu fie prădat și de asta, nu acceptă oameni străini.  

Pe măsură ce pașii mă purtau încet, pe scări, spre parter, în fața ochilor mi se înfățișa o scenă 

care ar fi trebuit să-mi stârnească râsul, dacă nu mă înduioșa prin pateticul ei. Papa, cu capul său atins 

de o calviție totală, fața aproape spână și din cauza aceasta, pătrată, cu buzele întoarse în afara și galbene 

de la atâta fumat, acoperind numai doi dinți vizibili, părea foarte stânjenit și înspăimântat, în același 

timp.  

-Nu-nu-nu știu....nu-nu stă nimeni aici...nu cunosc..., l-am auzit spunând cu un glas răgușit, 

aproape șoptit și de nerecunoscut pentru mine. 

În fața lui, se afla un tânăr de vreo optsprezece ani, îmbrăcat în uniformă de licean, strânsă bine 

pe talie, ca un veșmânt militar. Gulerul tare și foarte înalt și șapca umflată ii dădeau un aer bărbătesc și 

elegant. Fața îi era, însă, juvenilă și prelungă, aproape feminină din pricina șuvițelor mari de păr ce-i 

cădeau de sub șapcă, dar culoarea măslinie a obrazului și tăietura elinică a nasului corectau printr-o notă 

voluntară întâia impresie. 

Știam acest chip, îmi era familiar din copilărie, când schimbam, la sărbători, scrisori 

convenționale în care întrebam unul de celălalt. Era Felix, nepotul lui papa, fiul doctorului Iosif Sima, 

de la Iași. Uimirea lui era cum nu se poate mai îndreptățită, după cum mi-am dat limpede seama. Se 

vedea clar că e obosit și că abia sosise de la un drum lung, mai ales că trecea des dintr-o mână într-alta 

o valiză nu prea mare, dar, desigur, foarte grea.  

-Dar, papa, e Felix!, am izbucnit cu un glas cristalin. 

Și, evident, ca și când totul s-ar fi petrecut în modul cel mai firesc, fără nicio lămurire asupra 

atitudinii dinainte, clipind molatic din ochi, cu aceeași duhoare de tutun și cu același glas fără acustică, 

i-a spus să-și ia geamantanul și să urce. 
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Au venit amândoi sus și au ajuns într-un soi de antreu prin care au trecut în grabă, însă. Am văzut 

privirea uimită și încurcată a lui Felix, care îi trăda, în egală măsură, dezorientarea și oboseala care 

începea să-l copleșească vizibil, și m-am grăbit să-l întâmpin cu bucurie neprefăcută și volubilitate: 

-Ce bine-mi pare, ce bine-mi pare că ai venit, i-am spus, luându-i brațul și trecându-i-l sub al 

meu, fiindcă îl văzusem cât de încurcat era când i-am întins mâna. Eu sunt Otilia, am adăugat. 

Apoi, mi s-a părut că nu reacționează destul de călduros, m-am întors spre el și i-am zâmbit din tot 

sufletul: 

-Oare nu-ți pare bine? 

-Ba da, a răspuns el sfios și contrariat că nu vine nimeni să-i ia valiza din mână. 

L-am condus apoi, împreună cu papa, într-o odaie înaltă, încărcată de un fum des și înțepător de 

tutun ca o covertă de vapor pe Marea Nordului. Ah! Cât mi-aș dori, uneori, să mă îmbarc pe un asemenea 

vas, cu care să cutreier mările lumii în lung și-n lat, uitând de tot ce las în urma mea!... 

În mijlocul camerei în care am intrat, la o masă rotundă, prevăzută cu o mare lampă de petrol cu 

glob de sticlă mată, se aflau, în fața unui joc de table, trei persoane care și-au ridicat capetele în felurite 

grade de curiozitate, atunci când am intrat. Erau două femei și un bărbat, iar papa merse și ocupă locul 

rămas liber lângă ei, în timp ce eu l-am condus pe Felix la masă, să-l prezint tuturor. 

-E Felix, am spus, oprindu-mă în fața lui Pascalopol, care tocmai aruncase zarurile. 

Mereu l-am admirat pe Pascalopol, pe care îl știu de atâția și atâția ani. E un om cam de vreo 

cincizeci de ani, oarecum voluminos, totuși, evitând impresia de exces, cărnos la față și rumen ca un 

negustor, însă elegant prin finețea pielii și tăietura englezească a mustății cărunte. Părul rar, dar bine 

ales într-o cărare care merge din mijlocul frunții până la ceafă, lanțul greu de aur cu breloc la vestă, 

hainele de stofă fină, parfumul discret în care intră și o nuanță de tabac, toate acestea repară cu 

desăvârșire, în apropiere, neajunsurile vârstei și ale corpolenței.  

-Pascalopol, s-a recomandat el, cu o ceremonie care trăda creșterea lui aleasă și a reținut ceva 

mai mult mâna tânărului într-a sa, spre a-l examina. L-a privit fără excesivă cordialitate, chiar cu 

oarecare umbră de ironie îndepărtată, însă cu o politețe grabnică, respectuoasă: 

-Va să zică, dumneata ești Felix de care ne-a vorbit atâta domnișoara Otilia! 

-Este băiatul doctorului Sima de la Iași, completă în șoaptă pap, frecându-și mâinile, cu un râs 

prostesc, care, însă, pe mine mă înspăimântă mereu. 

-Da, da! Adăugă Pascalopol, părând a căuta în memorie și, cu un zâmbet grațios, abandonă ușor 

mâna tânărului. 

L-am luat pe Felix apoi și l-am dus în fața mătușii Aglae, o doamnă cam de aceeași vârstă cu 

Pascalopol, însă cu părul negru pieptănat bine într-o coafură japoneză. Fața gălbicioasă, gura cu buzele 

subțiri, acre, nasul încovoiat și acut, obrajii brăzdați de câteva cute mari, toate acestea trădează o slăbire 

bruscă. Ochii îi sunt bulbucați, ca și cei ai lui papa, cu care seamănă puțin. E îmbrăcată cu o bluză de 

mătase neagră cu numeroase cerculețe, strânsă la gât cu o mare agrafă de os și sugrumată la mijloc cu 

un cordon de piele, în care se vede, prinsă de un lănțișor, urechea unui cesuleț de aur. Aglae a ridicat o 

față scrutătoare și severă și l-a examinat pe Felix din cap până în picioare, în timp ce, cu un gest care se 

voia de o noblețe aristocratică, a ridicat mâna ca să-i fie sărutată. 

-Hm! Spuse ea arțăgos și cu un glas răgușit, însă forte, acel glas care, uneori, răsună dureros în 

coșmarurile care-mi dau fiori reci în multe nopți. Dar ești flăcău în lege! 

-Intră la Universitate, Aglae, a intervenit papa, cu același supărător glas stins, însoțit de râsul său 

fără rost. 
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-Da?! Se miră sumbru Aglae, cu o voce care nu prevestea nimic bun, dar își continuă jocul cu 

Pascalopol. 

-E tanti Aglae, sora lui papa, i-am explicat lui Felix, care nu înțelegea nimic. 

-De unde să mă cunoască? Întrebă Aglae. Când a murit mă-sa, era numai atât. De atunci nu l-am 

mai văzut. Tu ți-l amintești, Aurico? 

L-am văzut pe Felix că se simțea rușinat de bruschețea expresiei „mă-sa” și de familiaritatea cu 

care oameni aproape străini vorbeau de familia lui și că privea sfios la cea numită Aurica. Verișoara 

Aurica e o fată cam de treizeci de ani, cu ochii proeminenți ca și ai Aglaei, cu fața prelungă, sfârșind 

într-o bărbie ca într-un ac, cu tâmple mari încercuite de două șiruri de cozi împletite. Ședea cu coatele 

pe masă și cu capul între palme, privind la jocul celor doi. La apropierea lui Felix, ridică ochii fixându-

l cu o avidă curiozitate și întinzându-i la buze o mână arcuită.  

-E verișoara Aurelia, i-am spus, pe un ton pe care l-am vrut cât mai neutru, încercând să nu las 

să se ghicească ce cred, de fapt, despre persoanele aflate în fața mea.  

Apoi, cum terminasem cu prezentările, l-am părăsit pe Felix și m-am rezemat de scaunul lui 

Pascalopol: 

-Cum merge? 

-Prost, domnișoară Otilia!, zise acesta și mă privi galeș. 

Nu i-am mai acordat nicio atenție lui Felix, care se retrase spre fundul odăii, pe canapeaua de 

pluș roșu pe care stătea ghemuit și unchiul Simion și broda la nelipsitul lui gherghef. 

-Proaste zaruri! bombăni Aglae. Apoi, după o pauză: Dar, Costache, la cine o să stea „băiatul”? 

-La noi! am intervenit eu, fiindcă deja simțeam că încep să mă revolt împotriva tonului prefăcut 

al mătușii. Știam prea bine ce răutate ascunde.  

-Așa?! Se miră Aglae. N-am știut, faci azil de orfani. 

Replica ei, de o răutate tăioasă, m-a izbit în plin. Pentru o secundă, mi s-a părut că rămân fără 

aer și că totul se întunecă în jurul meu. Îmi venea să-i răspund la fel de tăios, să-i arunc în față, odată 

pentru totdeauna, veninul pe care mereu îl împroașcă în jur. 

-Dar Felix are venitul lui, am spus, în schimb; nu-i așa, papa? 

-A-a-are! A bolborosit papa, încurcat și privindu-mă ca un copil, în timp ce îi scuturam un fulg 

de pe haină.  

-Atunci, faceți pensiune, continuă implacabil Aglae. O să aibă Otilia cu cine se distra, ce zici, 

Pascalopol? 

Am rămas fără cuvinte... îi știam prea bine răutatea, de atâția ani de când am rămas orfană, dar.... 

L-am privit, tulburată, pe Pascalopol; știam că a atins un punct slab în privința lui. Era cam schimbat la 

față, își mușcă buza de jos și, lovind zarurile, răspunse conciliant: 

-Așa ești dumneata, cocoană Aglae, malițioasă. 

Într-un mod ciudat, replica lui avu darul să mă liniștească. Am sărit pe scaunul lui și am început 

să bâțâi din picior, ca un copil nerăbdător. Lui Pascalopol îi place să stau așa, lângă el, când joacă table. 

Spune că-i port noroc: 

-Încă o linie! se auzi râsul lui sonor de om gras. 

Am simțit un val de afecțiune la adresa lui și i-am potrivit acul cu perlă din cravată. I-am scuturat 

apoi umerii, cu o grijă aproape maternă, până când mi-a atras atenția un inel pe care nu-l mai văzusem 

pe mâinile lui albe și îngrijite. 

-Vai, ce inel frumos! Nu l-am mai văzut.  
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Inelul în chestiune era petrecut pe degetul mic al mâinii stângi, cam spre vârful lui, deși degetul 

era destul de fin. S-ar fi părut că bijuteria nu era pe măsura proprietarului şi era pusă acolo numai spre 

păstrare. Era un inel simplu, însă un foarte frumos safir încadrat într-un număr de mici perle, ca un miez 

de floare între corole, şi apoi elegant strâns în câteva foi de aur. Pascalopol îl scoase cu  o grabă 

extraordinară mi-l întinse, rugând-mă cu toată afecțiunea teatrală pe care un om matur e în stare s-o pună 

în glas:  

-Te rog să-l iei!  

L-am așezat pe inelarul mâinii drepte și, ridicând brațul în dreptul lămpii, am exclamat cu 

exuberanță: 

-E superb!  

Și, într-adevăr, îmi plăcea acel inel. Știam că Pascalopol mi-l adusese mie, iar gestul lui a risipit, 

ca prin farmec, toată răutatea mătușii Aglae. 

-Nu e așa, papa? I l-am arătat, încântată. 

-Ia-! Ți-l dă ție! – îl privea papa avid cu ochii lui bulbucați. 

Am privit triumfătoare fulgerele scurte de invidie din ochii Aglaei și ai Aurichii. Am zâmbit larg, 

de-a dreptul fericită, mai ales că reacțiile lor îmi arătau clar câtă ciudă au pe mine. O, da, mi-am spus; 

sunt tânără, sunt frumoasă, iar Pascalopol trăiește pe lângă mine doar pentru a-mi satisface orice 

capriciu. Și ce-mi pasă mie că sunteți voi invidioase?! Cu atât mai bine! Aveți de ce să fiți.  

-Nu ți-e rușine, Costache, lăsați omului inelul. Poate e vreo amintire.  

Cu un gest ostentativ, i-am întins inelul lui Pascalopol. El, însă, mi-a prins mâna. 

-Te rog să-l iei. Pentru dumneata l-am și adus, dar am uitat. Mi-ai vorbit de safir ca de un port-

bonheur al dumitale.  

Zicând acestea, Pascalopol mi-a strecurat inelul în deget și, ținându-mi brațul, mi l-a sărutat în 

apropiere de cot. Am închis ochii pentru un moment, savurând micul meu triumf. Răutatea Aglaei va 

izbucni, din nou, cu siguranță, mi-am spus, și nu m-am înșelat.  

-Ascultă, Pascalopol, izbucni Aglae iritată, joci, sau nu joci? Văd că te zbenguiești cu fetele. 

A fost de ajuns pentru mine, recunosc. Izbucnirea Aglaei mi-a făcut la fel de multă plăcere ca 

inelul cu safir care strălucește acum pe inelarul mâinii mele drepte.   

 

  Prof.limba română, Oana Valeria Chelaru 
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În anul şcolar trecut, Ioana-Deborah Gheorghe a reuşit să obţină câteva rezultate meritorii la concursuri 

literare naţionale, regionale şi judeţene după cum urmează:  

 Premiul I la Concursul Regional „Lumea lui Caragiale”-„Ce lume, dom’le, ce lume!” cu schiţa 

„Sistemu’ e de vină…”. 

 Premiul I- Marele Premiu la Concursul literar judeţean cu participare regională „Nichita 

Stănescu-Dreptul la timp”, secţiunea Proză, cu „Cioburi”. 

  Premiul al II-lea la Concursul Naţional de proză scurtă din cadrul Festivalului Naţional               

„Ion Luca Caragiale” cu nuvela „În lift”. 

Ioana-deborah Gheorghe scrie şi poezie, participând în prezent la Festivalul Internaţional de 

poezie şi epigrame „Romeo şi Julieta”, Mizil, ianuarie 2023, cu câteva epigrame, sonete şi rondeluri 

strălucite. 

Reproducem în cele ce urmează textele câştigătoare, felicitând-o pe eleva noastră pentru un debut 

literar promiţător. 

A consemnat, 

Prof. Eugenia Dârmon 
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SISTEMU’ E DE VINĂ... 

 Destulă vânzoleală în curtea Inspectoratului Şcolar... Unii intrau, alţii ieşeau... Feţele lor 

exprimau o gamă largă şi variată de stări. Cum se apropia sfârşitul de an şcolar, nici temperatura de afară 

nu ajuta în vreun fel la diminuarea stresului. În curtea frumos aranjată, mai într-o parte, câteva persoane 

trăgeau cu sete din ţigări, apoi îşi udau gâturile cu suc sau cafea.  

 Un bărbat bine îmbrăcat, cu o servietă costisitoare, îşi privi cu nerăbdare ceasul de marcă, aşezat 

cu eleganţă la încheietura mâinii.  

 - Să trăiţi! auzi el o voce masculină. Se poate să vă deranjez pentru un foc? 

 Îl măsură pe omul cu aspect relativ modest, care-şi ţinea umerii uşor aduşi în faţă, dar care avea 

o privire luminoasă, sinceră, directă. Fără vorbe, îi întinse bricheta. 

 - Căldură mare, domnule, murmură omul după ce-i mulţumi pentru gest şi-i înapoie bricheta. 

 - Că bine ziceţi, grăi bărbatul, aruncând încă o privire la ceas. 

 - Bănuiesc că sunteţi profesor? 

 Grimasa scurtă de pe faţa bărbatului arătă fără echivoc dispreţul faţă de o asemenea idee. 

 - Om de afaceri, replică acesta scurt. Dumneavoastră? 

 - Eu sunt profesor la... Gheorghe Dascălu mă numesc, îmi pare bine. 

 - Eu sunt antreprenor, veni replica destul de seacă. 

 Urmă un moment de tăcere. Apoi, ca fără voia lui, domnul care nu-şi dăduse numele, îşi lansă 

tirada. 

 - Ce ne facem, dom’le, cu sistemu’ ăsta? 

 Profesorul nici n-avu timp să deschidă gura, că bărbatul vorbi cu o aprindere din ce în ce mai 

crescândă. 

 - S-au perindat pe la conducere fel şi fel de partide care şi-au pus miniştri la educaţie care de care 

mai incompetenţi, de nici nu mai ştie cetăţeanul cu cine să mai voteze! Ajung acolo numai pe pile şi ne 

mirăm că sistemul se duce de râpă! Să ne amintim de ministrul „pamblică” şi „genuche”? 

 - Mda, răspunse profesorul monoton, multă lume are ce-are cu profesorii!  

LUMEA LUI CARAGIALE 

„CE LUME, DOM’LE, CE 

LUME!” 
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 - Nu că vă reproşez dumneavostră personal ceva, reluă bărbatul, dar trebuie să recunoaştem că 

nici profesorii nu mai sunt ce-au fost odată! Păi pe vremuri se făcea carte, dom’le, nu glumă! Acu’ ajung 

să predea fel şi fel de analfabeţi care nu reuşesc să ia nici cinci la titularizare şi care au tupeul să ne 

jignească copiii! 

 - Mare dreptate aveţi! răspunse profesorul, fapt care-l făcu pe bărbat să ridice sprâncenele a 

uimire. Sunt profesor şi eu, continuă el, dar asta nu-nseamnă că nu pot înţelege că sunt oameni şi oameni. 

Din punctul meu de vedere, oamenii nu sunt totuna cu profesiile lor. În orice categorie profesională 

există uscături în păduri. Sunt unii nepotriviţi, aveţi dreptate. Dar cred că mai sunt şi buni printre ei. Să 

ne gândim la dumneavoastră, de exemplu. Vă consideraţi un antreprenor bun şi cinstit, nu-i aşa? 

 - Categoric, veni răspunsul.  

 - Un lucru demn de apreciat. Aţi putea oare spune acelaşi lucru despre absolut toţi antreprenorii 

din lume? 

 - Ei, Doamne fereşte! 

 - Vedeţi?  

 - Păi ce, nu sunt de acord cu dumneavoastră? N-am zis eu că sistemul e de vină? 

 Profesorul miji ochii ca pentru a se feri de fumul ţigării, expiră, apoi vorbi din nou. 

 - Asta e clar! Sistemul ar trebui să dea exemplu, domnule. Ar trebui să se gândească la toţi părinţii 

care nu mai au timp nici de copiii lor şi să modifice programa şcolară, ca să introducă ore de „Bun simţ”, 

„Reguli de maniere” şi/sau „Educaţia celor şapte ani de-acasă”. E clar pentru mine, ca profesor, că bieţii 

părinţi nu mai au timp. Îşi răscumpără lipsa prezenţei cu valori materiale, că de rest, nu-i aşa, trebuie să 

se ocupe şcoala, că de-aia e şcoală! Mare dreptate aveţi, zău aşa! Chiar că sistemul e de vină pentru tot! 

 - Păi nu asta tot spun? 

 - Mda, fu  de acord profesorul pe acelaşi ton molcom. Şi-apoi cum să-ţi permiţi tu, profesor, al 

cărui salariu face cât jumătate din adidaşii unor elevi, să le mai pui note mici, sau, mai grav – Doamne 

fereşte! – să-i laşi corigenţi? Că vin cei de sus (din nou, sistemul) şi-ţi impun rata de absolvire! Şi uite-

aşa ies pe bandă rulantă profesionişti şi antreprenori care vor da vina în continuare pe sistem! Şi, din 

păcate, chiar au dreptate! 

 - Păi eu ce tot spun, dom’le? Nu spun că sistemul de vină? 

 - Şi eu vă tot dau dreptate. Dar sunt sigur că dacă aveţi copii... 

 - Un băiat, îl întrerupse bărbatul. Clasa a doişpea... 

 - Să vă trăiască! Sunt sigur că e un elev bun... 

 - Bineînţeles! 
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 - Nici nu mă-ndoiam! Dar dumneavastră, cu ce probleme pe la inspectorat, dacă nu vă deranjează 

să-ntreb? 

 - Am o-ntâlnire cu inspectorul general... O chestiune privată, mă-nţelegeţi... 

 - Sigur. Dacă e privată, atunci e privată. 

 - Dar dumneavoastră? 

 - Eu am fost chemat să dau nişte explicaţii cu privire la notele foarte mici pe care le-am pus unui 

elev. Îmi pare rău că bietul copil ar putea să nu dea examenul de bacalaureat în prima sesiune, dar, în 

ceea ce mă priveşte, eu cred că-i fac un bine dacă-l las corigent pe vară. Că, până la urmă, niciun copil 

nu-i prost, ci doar greşit îndrumat, atâta tot.  

 - Păi dacă sistemul... 

 - Da, da, sistemul. Dorian e un copil bun... Aşa se numeşte elevul, Dorian. Dorian Popescu. Din 

păcate, sistemul în care trăieşte, în care trăim toţi... 

 - Nenorocitul ăsta de sistem... 

 - Vai domnule, dar v-aţi albit la faţă! Căldura asta... 

 - Trebuie să plec, se scuză bărbatul în grabă.  

 - Sigur. Mulţumesc pentru foc! Şi mă bucur că mai sunt oameni de treabă ca dumneavastră în 

sistemul ăsta... 

 Bărbatul se depărtă. Telefonul mobil îi sună. 

Răspunse pe un ton cam nervos: 

 - Popescu la telefon! 

 Al naibii sistem!... 

Gheorghe Ioana-Deborah, clasa a XI-a A 

 

CIOBURI 

 N-ar fi mai bine să-ţi smulgi cioburile din ochi? 

 Ca să poţi deschide poarta cerului, ca să poţi să vezi clarul oglinzilor... Încerci să preschimbi 

reflexia, dar cheia rămâne ascunsă în moleculele din sticla spartă prin care te priveşti. Te mişti când mai 

aproape de miezul universului, când mai departe de arşita lui, fără să-ţi dai seama că nemişcarea ar putea 

să determine irisul să-şi verse durerea. Şi nu-nţelegi de ce nu poţi stinge foamea cumplită a pupilei, 

aflată în căutare veşnică de sete, când visul evadează printre crăpăturile albului...  

 N-ar fi mai bine să te adapi cu lumină? 

 Toată lumea ştie că unu plus unu este egal cu doi, dar nimeni nu se-ntreabă cât face-un suflet 

fără pereche, sau cât dă mintea împărţită la suferinţă. Şi credem că le ştim pe toate, credem că am aflat 

       NICHITA  STĂNESCU 

             „Dreptul la timp” 
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tainele galaxiei, când adevărul propriu ne scapă prin întuneric. Cunoaştem preţul prafului din jur, dar 

nimeni nu mai calculează cât face o inimă aplatizată de urmele sângerânde ale tălpilor care-au bătătorit-

o. Şi cu toate crucile făcute din chibrituri, icoanele rămân acoperite de vălurile oarbe ale cioburilor din 

globi... 

 N-ar fi mai bine să-ţi pui cuburile incomplete să te trezească? 

 Căci ne culcăm sub strigătele neputincioase ale copilului de odinioară şi ne trezim în urletele 

prezentului incalculabil. Trecem prin viaţă cu ochii răniţi, larg deschişi, dar sufletele ne sunt adormite. 

Geometria exterioară ne trasează spaţii automate, căci pătratele noastre sunt diforme. Nu mai există nicio 

formulă, niciun calcul prin care să aflăm cât de mare şi cât de posibilă e lumea noastră. Ne-au decedat 

copilăriile şi, odată cu ele, cercurile infinite... 

 N-ar fi mai bine să controlezi norii? 

 De parc-ai putea să zdruncini munţii cerului cu suflarea ta!... Şi totuşi, uneori, rogvaivul spulberă 

cioburile, spulberă cifrele, spulberă şabloanele, pentru ca secunda să capete culoarea speranţei. 

Marginile ceasurilor devin atunci clipe de veşnicie, iar sufletele se acoperă cu forme estompate de iubire 

de oameni, de viaţă, de sine... Apoi, de frică, ni se împotmolesc cuvintele în gât. Ne smulgem singuri 

aripile abia pârguite şi ne ascundem în centrul pelinului. Ne justificăm prin faptul că cerul are propriul 

său mers; nimeni n-a reuşit vreodată să ţină într-o mână - luna, iar în cealaltă – soarele. Ne facem obicei 

din iadul creat de alţii, pentru că cioburile noastre au formă de şarpe... 

 N-ar fi mai bine să te cauţi pe tine în tine? 

 Rătăceşti pe căi abstracte în loc să-ndrăzneşti să renunţi la ce crezi că eşti, ca să poţi deveni 

punct. E-atât de uşor să cunoşti puţinul! Însă te laşi muşcat de colţii altor cioburi, cioburi care nici măcar 

nu sunt ale tale, şi de-aia se strânge cercul în jurul tău! Aşa devii tabloul, piesa, filmul, în loc să-ţi asumi 

puterea de a fi artist. Rămâi la stadiul de rezultat, în loc să-ţi obligi oasele să creeze, chiar dacă s-ar 

sfărâma! Preferi să te înveleşti din când în când cu păreri străine având gust înşelător, fără să-ţi dai seama 

de otrava care se scurge din ultima picătură. Îndrăzneşte să mergi când ţi s-au tăiat picioarele! 

Îndrăzneşte să vezi când alţii te-au orbit! Îndrăzneşte să trăieşti, chiar şi când ceilalţi te-au ucis! 

Îndrăzneşte!... 

 N-ar fi mai bine să-ţi smulgi cioburile din ochi? 

 Căci vezi prin răni şi prin durere. Orice-ai privi, e doar o distorsiune a realului. Nici paradisul nu 

mai e paradis. Iar oamenii din jurul tău sunt doar alte oglinzi pe care le critici, pe care le alungi, pe care 

le urăşti, fără să-ţi dai seama că ei sunt doar reflexiile tale. Şi vei sparge oglinzi, tot căutând-o pe cea 

perfectă, cea care să te dezvăluie în cea mai frumoasă lumină. Şi vei continua să cauţi. Şi să spargi. Să 

cauţi iar. Să spargi din nou. Şi te vei întreba de ce te dor ochii? Dar poate că, dacă ţi-ai smulge cioburile 
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din ochi, vei găsi odată oglinda pe care-o cauţi. Şi-ai să-ţi spui c-ar fi putut să fie o imagine ideală dacă 

n-ar fi avut o pată într-un colţ!  

 N-ar fi mai bine să te iubeşti? 

Gheorghe Ioana-Deborah, clasa a XI-a A 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPIGRAME 

 

  

 

UNOR ELEVI 

 

Se văd directori de succes, 

Chiar dacă mintea lor e goală, 

Căci singurul lor interes 

E pe Tik-Tok, iar nu la... şcoală. 

 

FINEŢE 

 

Detaliile sunt prea fine  

La un bărbat adevărat, 

Căci toate fetele ştiu bine 

Cum e să mergi la... epilat. 

 

FILOZOFIE 

 

Un filozof voia să zică 

ADMINISTRATOR DE ORAŞ 

 

Când un primar neobosit 

Doreşte urbei nemurirea, 

 

Festivalul Internaţional de poezie şi epigrame 

„Romeo şi Julieta”, Mizil, ianuarie 2023 
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La toată lume doritoare: 

„Cu cât e mintea rea şi mică, 

Cu-atât se face gura... mare.” 

 

 

Şi-atinge ţelul mult dorit, 

Chiar dacă-i schimbă... denumirea. 

 

 

Poezii 

 

 

SONET 

Se vede piscul aurit de soare. 

E prea departe ca să-l pot atinge. 

Mi se-ncleştează sufletul, se stinge, 

Plăpânda mea speranţă cade, moare. 

Copilul dinăuntru iar tresare. 

Vrea să se ascundă sub un voal de vals. 

Acum se zbate cu pasul strâmb şi fals 

Pe muzica cea veche care doare. 

O jucărie veche şi stricată 

Apare pe-ale minţii coridoare. 

E umbra de demult, tremurătoare, 

Cu care mă jucam cândva, odată. 

De ce să nu devin nemuritoare 

Prin pensulă, prin stih, prin cânt, prin artă? 

 

 

RONDELUL ORAŞULUI 

 

Se simte parfum de târziu 

Peste oraşul stins de visare, 

Văzut prin lumini orbitoare, 

Care-au uitat, care nu ştiu. 

 

Se-ntreabă de-i mort ori e viu,  

Sau dacă viaţa râde prin plâns? 

Se simte parfum de târziu 

În colţul de suflet nestrâns. 

 

Ca diamantul străveziu 

Se scurge lacrima tăcută, 

Plângându-şi suferinţa mută, 

Iar în oraşul cenuşiu 

Se simte parfum de târziu. 

 

 

MI-E DOR... 

 

Mi-e dor de-o iarnă ca-n poveşti,                                                  

Cu portocale şi plăcinte, 

Cu flori de gheaţă la fereşti 

Şi muzică de vechi colinde. 

 

Mi-e dor de ţurţurii lucioşi, 

De râsete dulci şi zglobii, 

De oameni buni, curaţi, frumoşi, 
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De glas şi farmec de copii. 

 

Mi-e dor de fulgii de zăpadă, 

 

 

De albul pur şi cristalin, 

Mi-e dor de-a casei veche stradă,  

De zâmbet sincer şi senin.                                                   

 

Mi-e dor de gust de fericire 

Şi de miros îmbietor, 

De mama – plină de iubire, 

De tata – bun şi iertător. 

Mi-e dor de rugăciuni la masă, 

De zâne, zmei şi prinţi cereşti. 

Mi-e dor să fiu copilă-n casă, 

Mi-e dor de-o iarnă ca-n poveşti. 

 

 

Gheorghe Ioana-Deborah, clasa a XI-a  
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15 ianuarie  

Ziua Culturii Naţionale şi ziua lui Mihai 
Eminescu 

 

 

Şerban Florin (clasa a X-a G) 

GENIUL 

Sub vălul ‘nalt al frunții grele,                 Se-aruncă în corăbii duse,              Se-nchid pleoapele de lut 

Răsare astrul argintiu.                              Ce-s adâncite în abisuri                  Și se deschide ochiul viu, 

Răsar plantele dalbe, stele                        Și caută comori ascunse                 Iar în momentul cel tăcut 

Și luminează ce-i pustiu                           Printre idei și printre visuri             Se naște și cuvântul “ȘTIU”. 

 

Cănuţă Andrei (clasa a XI-a A) 

 

   O floare-albastră înflorește                   Dar clipele sunt tot deșarte. 
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   Un tei se scutură de floare                    Acuma sunt, acum s-au dus,  

   Planeta-ntreagă se rotește,                     Pe când stai mereu departe, 

   Scăldată-n razele de soare.                     Ești mult prea rece, mult prea sus. 

      Gheorghe Ioana-Deborah (clasa a XI-a A) 

                                                                                                              

 Freamăt  de  codru  

                             de  MihaiEminescu   

 ,, Tresărind  scânteie   lacul 

    Și  se leagănă  sub soare ; 

    Eu ,privindu-l  din pădure, 

    Las  aleanul să  mă  fure 

    Și  ascult  de la răcoare  

                      Pitpalacul.”                                                       

                                                                                                 

                        

   

Radu Alexia (clasa a V-a A)       Cristea Andra (clasa a VI-a A)   Arnăutu Theodora (clasa a X-a G) 

Andrei Ana Maria, clasa a V-a A 1 
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                            Ilie Alexandra (clasa a VI-a A)                                       Moldovan Irina (clasa a VI-a A)  

 

LUCEAFĂR ÎNTORS 

 

Fuge printre nori şi stele, 

Caută prin galaxii, 

Luptă monştrii, luptă alte 

Iubitul tot nu şi-l găsi. 

 

Navigand printre morminte 

Unul îi sare în ochi 

"Aici zace dragul meu soare, 

Iubit a fost de toţi".  

Apostol Ştefan (clasa a XI-a A) 

A  fost odată ca-n povești, 

A fost ca niciodată,  

Dinainte de povești,  

O lume minunată. 

 

În astă lume orbitau 

În aprigul și asprul vid, 

O planetă și un astru. 

Astrul fiind unicul ghid, 

 

Planeta soarele-l urmărea, 

Prin frig și întuneric 

Astrul calea o lumina 

Mergând încet, eteric. 

 

Trece zi și trece noapte, 

Trece-un an și jumătate, 

Astrul încă aprig arde, 

Planeta încă drumu-i bate. 

 

Idila a tot continuat, 

Până într-o neagră zi 

Când soarele n-a mai 

luminat, 

Bătrân fiind, muri. 

 

 

 

 

 

 

Trece noapte, trece zi, 

Ea drumul tot îl bate. 

Pâna dă de-un soare mic: 

Era al astrului ei frate. 
 

Micul astru-ndurerat, 

O minte, ca să tacă: 

"Soarele este plecat, 

Lasă-l că se-nsoară!". 
 

Cu gândurile deşarte 

Pleacă iară-n întuneric 

Nunta s-o destrame. 
 

Disperată şi învinsă, 

De drum îmbătrânită 

Pentru a scăpa de chin 

Pleaca înspre cimitir. 
 

Planeta nu a realizat, 

Toate cele întamplate. 

S-a dus în lung, s-a dus în lat 

Iubirea să şi-o ca'te. 

 

Planeta ,plină de durere, 

Plânge şi îl roagă, 

Iubitul să-i destăinuie, 

Suferința să dispară. 

 

Printre plânset şi suspin 

Spune pe un ton hain: 

"Tot ce vreau e moarte" 
 

Anton Cristian (clasa a XI-a A)      1 
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                 Brotea Timeea (clasa a VI-a A)                                        Gheorghe Miruna (clasa a VI-a A) 

   

    Bleau Teodor (clasa a X-a G) 

 

                                            Petcu Sânziana (clasa a X-a G) 

„Floare-albastră”, Mihai Eminescu 
 

„Hai în codrul cu verdeaţă, 

Und-izvoare plâng în vale, 

Stânca stă să se prăvale 

În prăpastia măreaţă. 

 
 

 

 

Înc-o gură - şi dispare... 

Ca un stâlp eu stam în lună! 

Ce frumoasă, ce nebună 

E albastra-mi, dulce floare! 

 

Şi te-ai dus, dulce minune, 

Ş-a murit iubirea noastră - 

Floare-albastră! floare-albastră!...” 

Totuşi este trist în lume! 
 

      „Floare-albastră”, Mihai Eminescu 
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Dicu Luiza (clasa a XI-a G)                                  

 

                                                                                                                 Hussam Nofalia (clasa a VI-a A)         

Coordonator: Prof. Eugenia Dârmon     

 

 

„Sara pe deal”, Mihai Eminescu 
 

„Sara pe deal buciumul sună cu jale, 

Turmele-l urc, stele le scapără-n cale, 

Apele plâng, clar izvorând în fântâne; 

Sub un salcâm, dragă, m-aştepţi tu pe mine. 
 

Ne-om răzima capetele-unul de altul 

Şi surâzând vom adormi sub înaltul, 

Vechiul salcâm. - Astfel de noapte bogată, 

Cine pe ea n-ar da viaţa lui toată?” 

 

 

 „Trecut-au anii…”, Mihai Eminescu 

 

„Trecut-au anii ca nori lungi pe şesuri 

Şi niciodată n-or să vie iară, 

Căci nu mă-ncântă azi cum mă mişcară 

Poveşti şi doine, ghicitori, eresuri, 
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             În data de 16 ianuarie 2023, cu ocazia împlinirii a 173 de ani de la nașterea lui Mihai 

Eminescu, elevii clasei a IX-a G l-au omagiat pe marele poet național organizând un concurs de 

creație literară, scriind în doar cinci minute o poezie în vers alb alcătuită din metafore de tipul: 

(dacă) eu sunt o culoare, tu ești tabloul, dacă eu sunt o voce, tu ești tăcerea, dacă eu sunt un poem, 

tu ești titlul. Patru elevi au format un juriu care a discutat în fața clasei calitățile și defectele poeziilor 

și a stabilit câștigătorii concursului. 

                                                   Profesor de Limba și Literatura română, 

                                                                   Irina Elena Catrinescu 

Dacă eu sunt un Eminescu, tu ești Veronica mea, 

Dacă eu sunt prințul, tu ești Cenușăreasa, 

Dacă eu sunt ploaia, tu ești curcubeul,                        

Dacă eu sunt o planetă, tu ești galaxia, 

Dacă eu sunt o floare, tu ești solul, 

Dacă eu sunt cerneala, tu ești stiloul, 

Dacă eu sunt nisipul, tu ești plaja,  

Dacă eu sunt povestea, tu ești cartea. 

              Florea Adelin – clasa a IX-a G -  

 

Dacă eu sunt Rapunzel, tu ești cameleonul, 

Dacă eu sunt vântul, tu ești o frunză, 

Dacă eu sunt albina, tu ești mierea, 

Dacă eu sunt litera, tu ești cuvântul, 

Dacă eu sunt iarba, tu ești roua,   

Dacă eu sunt inelul, tu ești diamantul, 

Dacă eu sunt valul, tu ești marea, 

Dacă eu sunt Luna, tu ești Soarele, 

Dacă eu sunt laptele, tu ești Ciocolata. 

          Dobre Antonia – clasa a IX-a G 
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Dacă eu sunt cerul, tu ești steaua mea, 

Dacă eu sunt nisipul, tu ești marea mea, 

Dacă eu sunt o piatră prețioasă, tu ești strălucirea mea, 

Dacă tu ești poetul, eu sunt muza ta 

Dacă tu ești creatorul, eu vreau să fiu creația ta, 

Dacă tu ești perfectul, eu vreau să fiu a ta. 

Suditu Ioana – clasa a IX-a G 

 

 

 

 

 

Dacă eu aș fi o floare, tu ai fi o petală din mine, 

Dacă aș fi Cenusăreasa, tu ai fi pantoful meu. 

Dacă aș fi noaptea, tu ai fi luna. 

Dacă aș fi o melodie, tu ai fi versurile ei. 

Dacă aș fi o zebră, tu ai fi dungile mele. 

Dacă aș fi un pește, tu ai fi apa. 

Dacă aș fi o șosetă, tu ai fi perechea mea. 

Dacă aș fi apă minerală, tu ai fi acidul din mine. 

Dacă aș fi piciorul drept, tu ai fi cel stâng  

Dacă aș fi un brad ce Crăciun, tu ai fi podoaba mea. 

Mititelu Mădălina – clasa a IX-a G 

. 
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O PARTE A IUBIRII 

Adolescenţa este un subiect greu de abordat din cauza diferenţelor dintre generaţii, dar sunt 

sigură că toţi avem ceva în comun când vine vorba de prima iubire. Când în sfârşit experimentezi 

acele trăiri frumoase care te fac să pluteşti deasupra întregii lumi, făcăndu-te să uiţi de existenţa 

celor urâte. Doar că dragostea vine cu ambele tipuri. Indiferent cu ce parte începe, inevitabil ajungi 

să o  trăieşti şi pe cealaltă. 

     L-am cunoscut acum ceva timp - ignorant,visător şi încrezător, astea erau cuvintele care i se 

potriveau...Nu a fost cum credeam, o primă iubire care avea să vină la prima vedere. El a fost prima 

mea suferinţă. M-a aruncat într-un ocean plin de sentimente şi m-a lăsat acolo, fără să se uite înapoi. 

Mă zbăteam să ies la suprafaţă, până în momentul în care m-am predat şi nu am mai luptat, dar chiar 

atunci l-am surprins aruncându-se în apă,venind după mine. Nu a rostit nici măcar un cuvânt, m-a 

lăsat întinsă pe malul apei şi a dispărut. Părea un vis de la care nu mai puteam lua gândul,ceva 

dureros şi fără vreun răspuns. Mi-am reluat viaţa de zi cu zi, mi-am recăpătat voinţa şi am început 

să trăiesc.Credeam că am scăpat de toate sentimentele,dar asta a fost doar până în momentul 

revederii noastre.Se uita în ochii mei,având aceeaşi privire îngheţată şi fără sentimente, ca o barieră 

peste care nu poţi vedea. Nu-l înţelegeam. Aşa era el, aşa voia să cred că era el: fără sentimente şi 

mort pe dinăuntru. 

    Am plecat. L-am lăsat cum m-a lăsat, neputând face faţă sentimentelor pe care mi le trezea. 

Simţeam cum m-am aruncat singură în apa rece şi adâncă, scufundându-mă în propriile gânduri. 

Pentru că asta făceau ele: mă apăsau cu greutatea lor şi mă înecau. Nu era nimeni în jurul meu, nu 

mă întelegeam,voiam un răspuns la ce se întampla cu mine. Nu m-am mai zbătut să ies la suprafaţă, 

m-am lăsat purtată de valuri. Liniştea era una apăsătoare şi dureroasă, făcându-mă să mor pe 

dinăuntru. 

M-am trezit la acelaşi mal, în aceeaşi poziţie, dar el lipsea. În sinea mea, aşteptam să mă salveze 

din nou, însă nu a venit. Atunci, mi-am dat seama că trebuia să ies din acea parte urâtă a iubirii care 

se contopea cu mine. Făcându-mă să cred că părţile frumoase nu trebuie trăite. Reuşind          să-mi 

ridic propria mea barieră, nu mai voiam să simt durerea apăsătoare care fusese prezentă. Doar în 

acel moment, am reuşit să-l înţeleg, să-i înţeleg durerea pe care o avusese, atunci când noi ne-am 

întâlnit. 

     Revederea pe care am avut-o peste anii grei care au trecut, a reaprins sentimentele. Ne-am privit 

în ochi, am reuşit pentru prima dată să observ o sclipire. Gestul care a urmat, avea să ne readucă pe 

amandoi la viaţă, m-a îmbrăţişat. În acel moment, mi-am dat seama că eu nu mi-am luat nicio 

secunda gândul de la el şi că l-am iubit în tot acest timp. 

 Cine a inventat propoziţia ,,Te iubesc până la moarte'' cu siguranţă nu a trăit genul de iubire dintre 

mine si el. Dacă ar fi fost aşa, ar fi sunat:,,Te iubesc până la viaţă'' . Pentru că asta am făcut noi, 

,,Ne-am iubit,până am înviat amândoi''. 

Dragu Karina, clasa a X-a D 
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DIVERSITY  

If anyone asked me what diversity means to me, I would say peace, because should everyone accept 

the idea of diversity, the world would really be in peace. 

Diversity shows human nature, it shows us how extraordinary different we are and yet we live 

together on the same planet.  

I think our cultures help us most to identify our differences, from food to traditional dances, from 

our home land. 

Although we come from various countries, with different history, ideas or skin colors, we are all 

free and equal. 

Centuries ago, certain races were dominant but in time, things changed and now all people have the 

same rights and duties. 

As for nationality, if often derives from several ancient ones, getting where it is now by unifications 

but keeping from their roots words, traditions or holidays and thus, each nation is, in the end, the result of 

diversity. 

In conclusion, I believe diversity means peace, showing us how people ended up as equal after many 

years of fighting. 

                                                                Ilie Stefania Teodora, clasa a VII-a A 
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CUGETARI 
 

                                                              

 

De când m-am născut am avut totul şi de toate, lumea largă am vazut-o şi am căutat-o, am 

urcat munţii şi am străbătut oceanul, dar nimic niciodată nu mi-a plăcut. Nu-mi putea păsa mai puţin 

de statut sau bogăţii, toată lumea voia să-mi intre în graţii şi nimeni să mă cunoască cu adevărat. 

Am avut câini, pisici, papagali exotici, ba chiar şi crododili, dar nimic nu-mi făcea ochii să 

sclipească precum o stea pe cerul înstelat al nopţii. În mintea mea era ger când era vară şi arşiţă 

când era iarnă. Eram pierdut şi fără sens, fără scop. Singur singurel când mergeam pe cea mai 

aglomerată stradă şi, la fel de singur, când înotam la o sută de metri sub apă. 

Parcă noaptea voiam să stau afară în ploaie, în frig, deoarece în vremea rece mă regăseam 

cel mai mult. Simţeam ceva în acel abis pustiu, inexplicabil şi uşor de înţeles în acelaşi timp, 

complicat, dar simplu, toate şi nimic. Mi se părea ca şi cum noaptea era un înveliş, că ceva se afla 

pe fiecare stâlp, fiecare clădire şi uneori deasupra noastră, iar alteori jos, jos de tot. 

O piesă de puzzle în mâna mea, care în planul mare nu încăpea. Lucrul care-mi lipsea nu era 

unul mare, era ceva simplu, ceva bun, care nu vorbeste, dar şopteşte într-o limbă doar a lui, înţeleasă 

de câţiva. Cartierul meu somptuos, pentru mine era un loc mort, nicio suflare nu penetra zidurile de 

clădiri care-l înconjura. Un singur strigăt disperat, dacă aş putea să-l strig, ar sparge toată închipuirea 

mea, identitatea mea fragilă. În momentul în care realizezi că jocul vieţii este o alee vastă şi 

enigmatică, te afli singur, doar cu un sunet infim, de la nişte 

păsări de afară.  

Mai bine merg singur cu propria mea solitudine şi 

îmi pun întrebarea “mai sunt, oare, singur?” lângă umbrele 

plecate. Într-o zi, o să rup şirul timpului şi o să mă duc să 

caut sunetul acela care mă atrage de sub stele. O singură 

lacrimă îmi pătează faţada pe care o port şi cascada de 

lacrimi o spulberă de tot. Şi pot să plâng, să sufăr şi doar 

acel sunet mai ascultă şi, într-o seară cât de cruntă, îi aud 

aproape dulcele sunet. Lângă mine, pe pervaz, o mică pasăre 

adormită de atâtea timpuri furtunoase. O apuc cât pot de 

blând şi-o-nfăşor într-o plapumă de mătase şi pentru prima dată îmi sclipesc ochii ca o mare 

înstelată. O noapte albă trece repede pe lângă el şi soarele scoală micul porumbel. Mă priveşte cu 

atenţie, dar nu zboară. Se apropie tot mai tare şi eu nu mă clintesc, mi se aşază pe umăr şi gângureşte 

uşor. Sunetul pe care de mic l-am auzit, pe mine, după atâta timp m-a găsit. 

Credeam că porumbelul va pleca a doua zi dis-de-dimineaţă, dar m-am înşelat. Zile întregi 

au trecut fără ca acesta să plece, după aceea, săptămâni, dar am rămas după un an cu acelaşi 

porumbel aducător de bucurie şi linişte.  

Bercaru Alexandra Maria, clasa a VII-a B 
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VIITOAREA MEA SLUJBA 

 

Din copilărie am fost influențată de mediul înconjurător, ca orice copil. Ce făceau ceilalți, făceam 

și eu. 

De aceea, eu mereu mi-am admirat mama, tatăl și sora. Ei mi-au fost influența bună din viața mea, 

împreună cu școala și prietenii. Cel mai mult semăn cu tatal meu, analitică si practică. El m-a învățat 

să fiu ambițioasă, devotată școlii și tot ce ar fi mai bun pentru viitorul meu. 

De când mă știu îmi doresc să devin avocată. Pentru mine, a fi avocat înseamnă mai mult decât ceea 

ce o să primesc în schimbul muncii mele. Când mă uit în jur și văd toate nedreptățile care au loc în 

lume, știu sigur că pot face o diferență devenind avocat. 

Eu sunt de părere că persoanele care își doresc să meargă pe calea de avocatură sper să îi ajute pe 

cei din jurul lor, mai ales pe cei care nu se pot apăra pe cont propriu. A fi avocat impune multe 

sacrificii  personale si responsabilități, însa eu pot fi capabilă de orice. Îmi place să îi ajut pe ceilalți, 

să îi apăr când aceștia nu au posibilitatea și să solicit o schimbare. 

Când voi fi avocată, îmi doresc să lupt pentru drepturile oamenilor de rând deoarece eu cred în 

justiția și dreptatea tuturor. Vreau să îi ajut pe cei care par pierduți în sistem . Împreuna cu slujba 

de avocat am și cunoștințe pe care alții s-ar putea să nu aibă șansa să știe. Atunci când începe cineva 

să recite legea cuvânt cu cuvânt, încrezător, nu ai ști să te aperi. Te sperii de ceea ce nu ști i. Nu 

vreau doar să îi apăr pe ceilalți, vreau să mă apăr singură. Pentru a-mi putea îndeplini rolul în 

societate, trebuie să îmi fiu propriul scut. 

Visul meu este să fiu avocată și intr-o zi o să fac acel vis adevărat. Sunt o fire ambițioasă, practică 

și inteligentă, iar eu știu că aceste abilități mă vor ajuta să reușesc în tot ceea ce îmi doresc. 

                                                                                                                    Cârlan Elena, clasa a VII-a B 
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POVEȘTI DE CRĂCIUN 

 În cea mai importantă seară de 

iarnă, în seara de Crăciun,  eu 

stăteam la geamul din camera mea, 

privind la  minunatele cristale 

argintii. Afară, totul era acoperit de 

zăpadă, ca într-un basm. Eu nu 

aveam cu cine sta și nu aveam 

nimic de făcut, dar în schimb, toată 

familia mea era ocupată cu diverse 

treburi: pregătirea cozonacilor, 

întețirea focului din șemineu sau prepararea bucatelor. Așa că am rămas singură împreună cu John, 

ursulețul meu cafeniu. Neștiind ce să mai fac, l-am luat de mână, vrând să îi vorbesc, dar dintr-o 

dată, am văzut la geam o zână frumoasă, cu părul de culoarea mării. Ea avea o rochie sclipitoare, 

turcoaz. A intrat în casă, și mi-a spus că ea este Crăiasa Fulgilor de Nea, adică sora Crăiesei Zăpezii. 

Mi-a mai spus că venise la mine cu scopul de          a-mi da puterea viscolului. Chiar în momentul 

acela, alarma de dimineață sunase, pentru a mă trezi.  

                                                    Gherasim Ana Larisa, clasa a v-a B 

 

 

 

Azi este Crăciunul, sărbătoarea mea preferată, pe care o aștept cu nerăbdare în fiecare an. 

Afară este frig și ninge. Zăpada argintie a împodobit casele și copacii.                                              

M-am trezit dis-de-dimineață, înaintea părinților mei, și mă gândeam dacă mi-a adus și mie 

Moșul cadouri. Nu am mai avut răbdare, m-am dus repede la brad și am văzut sub el multe cadouri. 

Am strigat: „ A venit Moșul! ” și i-am trezit pe părinții mei. Împreună cu ei am început să desfacem 

cadourile primite. 

 Deodată, s-a auzit un zgomot ciudat și dintr-o cutie a ieșit un cățeluș. El avea la gât o beteală 

de culoare argintie și un globuleț roșu pe care scria ,,Rex” . M-am bucurat când l-am văzut, deoarece 

era cățelușul pe care i l-am cerut lui Moș Crăciun. Rex este un Golden Retriever jucăuș, în vârstă 

de trei luni, care s-a bucurat când m-a văzut și, după ce ne-am obișnuit unul cu celălalt, am devenit 

cei mai buni prieteni. Toată ziua m-am jucat cu Rex, am ascultat colinde împreună cu familia mea 

și am mâncat din preparatele delicioase pregătite de mama.  

Seara a venit mai repede decât mă așteptam, iar eu și Rex ne-am așezat să privim jocul de 

lumini al bradului până când am adormit. 

                               Crăciunul este cea mai frumoasă sărbătoare! 

Sadicovici Yannis Andrei, clasa: a V-a  
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Era iarnă. O iarnă de vis pentru 

unii dintre noi, însă nu și pentru Marc, un 

tânăr de 17 ani, căruia casa în care copilărise 

îi fusese mistuită de foc, lăsându-l fără 

adăpost. Hoinărea pe drum, prin nămeți de 

zăpadă, prin fulgii mari de nea, neștiind 

încotro va merge; se trezi       uitându-se pe 

o fereastră, într-o casă frumoasă, de 

culoarea soarelui, înaltă și vesel ornată cu 

decorațiuni. O familie își împodobea bradul, 

cu globulețe colorate, ascultând colinde. 

Instalația bradului strălucea prin fereastra 

clară a sufrageriei. 

- Mama, vino! Cineva privește dinafară la noi, spuse uimită Lora. 

- Verific imediat! zise mama fetei. 

    Aceasta îl găsi pe Marc privind fascinat în casă. Acesta simți deodată o mână caldă pe umărul 

său. Se întoarse speriat și dădu să plece, dar mama Lorei, Felicia, îi zise:  

           - Nu te teme! Te servesc cu un ceai cald și ceva de mâncare? întrebă Felicia cu voce blândă. 

           - Vă mulțumesc, însă nu doresc să deranjez! 

           - Nu îți face griji! Vino, te rog! 

     Intrând în sufragerie, Marc se prezintă celorlalți. Felicia, Lora și tatăl acesteia, Iacob, îl privesc 

și îl ascultă uimiți. Marc povestește cum focul, cauzat de arderea lemnelor din sobă, a ars din temelii 

casa în care locuia. Felicia aduce din bucătărie ceaiul de mentă și biscuiții pregătiți de Lora pentru 

Moș Crăciun, care urma să sosească în acea noapte. Marc continuă să le vorbească celor de față, 

mâncând cu nesaț biscuiții. 

           -  Noi îți putem oferi o cameră să locuiești, dacă accepți să ne ajuți la treburile gospodărești. 

Soțul meu are o fabrică de lemn și i-ai fi de ajutor. Ești de acord? 

           - Vă sunt recunoscător, dar nu mă pricep la multe lucruri, însă sunt dornic să învăț și să vă 

răsplătesc fapta. 

         De atunci Marc intră în atelierul lui Iacob, urmând să îi fie ucenic. În atelier mai lucrau alți 

bărbați, printre care un domn, cocoșat de vârstă și de muncă. Marc învăță repede meșteșugul 

cioplitului în lemn. Din bucățile de lemn rămase, Marc, în timpul liber, construia diferite obiecte. 

     Din zi în zi acestea prindeau mai mult contur, realizând reni, spiriduși, ieslea în care pruncul 

Iisus fusese născut, dar și pe Moș Crăciun. 
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  Toți ai casei  rămaseră surprinși văzând minunățiile create de băiat, încurajându-l mereu. 

Marc era apreciat pentru seriozitatea lui, dezvoltând o relație frumoasă cu familia care îl primise cu 

atâta căldură. Lora îi era ca o soră deja, petrecând timp împreună, jucându-se în zăpadă, citind.  

Felicia și Iacob îi erau dragi, îi simțea blânzi și buni îndrumători, astfel că Marc credea 

cu tărie că acela îi era locul. Magia Crăciunului îi arăta să nu își piardă speranța și credința. Tatăl 

Lorei hotărî să îi dăruiască lui Marc, o dată pe lună, o cantitate de lemne pentru a își începe 

construcția la casa sa, pe terenul rămas gol, unde casa îi fusese distrusă de incendiu. Alături îi era 

dragul lui deja prieten, Luca, bătrânul care avusese grijă să îi ofere sprijin și ajutor, în îndeplinirea 

visului său de a avea un nou cămin. 

      Deși era bine primit în casa lor, iar el se simțea în siguranță, ocrotit și iubit, ideea că va 

avea casa lui îl făcea să fie și mai entuziasmat de tot ceea ce urma să fie.  

             - Mai este puțin de lucru la casă și te poți muta, asta numai dacă te simți pregătit! zise 

domnul Iacob către Marc. 

             - Oricât de greu mi-ar fi să vă las și vă voi fi mereu recunoscător, faptul că o să am casa 

mea, lucrată cu mâinile mele, mă face fericit! Am decis să îl invit pe domnul Luca să locuiască cu 

mine. Ce părere aveți? 

            - Ești un băiat grozav, Marc! O să fiți bine împreună, iar faptul că te știu în compania lui 

Luca mă liniștește, este un om de încredere și inteligent. 

       În curând casa a fost finalizată, iar domnul Luca a fost încântat de invitația lui Marc de a locui 

împreună;în timp, cei doi au reușit să își facă propriul lor atelier, în care meștereau jucării pentru 

copiii din orfelinate, întorcând binele făcut de familia Pop pentru Marc. Încă o dată, magia 

Crăciunului își arăta puterea. 

      Această întâmplare l-a făcut pe Marc să realizeze că nu există dar mai prețios ca bunătatea 

oamenilor, sperând că și el va reuși să ducă mai departe această tradiție, făcând o poveste de Crăciun 

cu fiecare zi din viața lui. 

                              Molitor Mathias, clasa a V-a B 
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   Este perioada sărbătorilor de iarnă, toți copiii își doresc ceva de Crăciun, însă Adela, o 

fetiță de 11 ani, nu prea a avut parte de așa ceva, deci nu își face speranțe că va primi patinele de 

gheață mult visate. Familia ei nu o duce prea bine cu banii și nu  crede că îi pot oferi ceea ce își 

dorește.  

Azi, 24 decembrie, Adela se trezește dimineață și o aude pe mama ei cum o strigă să vină la 

masă. Ajunsă în bucatarie, o întreabă:                                    

- Mama, pot ieși in parc la zăpadă? 

- Desigur, după ce iei micul dejun. 

În drum spre parc, Adela se gandește 

că, deși familia ei nu are bani sa îi ofere cadoul 

dorit, ea este fericită pentru că va petrece 

Crăciunul cu părinții, bunicii și verișorii, 

adunați toți in casa bunicilor.  

Seara, Adela se duce la somn așteptând 

cu nerăbdare masa de Crăciun, unde are să se 

întalnească cu verișorii ei.  

Cum se trezeste dimineață, Adela se 

duce tiptil, tiptil la brad cu  o mică speranță că, 

cine știe, poate Moșul i-a adus și ei un cadou 

și, ajunsă la brad, își trezește parinții cu un 

chiot de bucurie: sub brad, frumos 

împachetate, erau patinele de gheață pe care și 

le dorea de mult timp! 

Pentru Adela și parinții ei acest Crăciun 

este perfect, pentru ca îl sărbătoresc cu toată 

familia și Adela a primit  cadoul dorit. 

 

Fătu Simina, clasa a V-a B 

 

       

 

 

 

     Andrei Ana Maria, clasa a V-a A  
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SEARA DE AJUN 

 
 Este Ajunul Crăciunului, ajunul celei mai frumoase sărbători din an. Am împodobit bradul alături 

de familia mea, iar mama a umplut masa  de bunătăți. La un moment dat, telefonul mamei sună. 

           -Îmi pare sincer rău, copii, dar în această seară nu vom putea rămâne împreună, deoarece eu 

și tata trebuie sa plecăm la serviciu.  

          - Serios? Dar de ce? Este ajunul Crăciunului ! 

          -Știu, dragul meu, dar unii chiar nu au pe cineva lângă ei în Ajun, așa că trebuie să plecăm. 

         - Crăciun fericit, mama ! 

         - Crăciun fericit, dragii mei ! 

        Eu și fratele meu mergem să facem scrisoarea pentru Moș Crăciun. 

 

 

  

 

 Fratele meu intră la mine în cameră și spune:  

-Jake, am o idee ! 

- Da ? Ce idee ai ? 

- M-am gândit să îl prindem pe Moș Crăciun în această seară. 

- Mark, știi  foarte bine povestea, va veni numai dacă dormim.  Dar totuși ar fi                                

distractiv sa facem ceva împreună, deci hai să o facem ! 

- Super ! 

    

 După asta, am lucrat împreună la capcana pentru Moș Crăciun, am dat cu făină pe jos, pentru    

a-i vedea urmele, iar apoi am pus o sfoară pe podea, care avea la sfârșit legat un clopoțel pentru a 
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suna atunci când  Moșul 

va mișca sfoara. Apoi eu 

și fratele meu ne-am 

ascuns într-o cameră și 

am luat dulciuri cu noi 

pentru a rămâne treji.  

Dar în zadar, amândoi 

am adormit. La un 

moment dat clopoțelul 

sună, iar eu încerc să îl 

trezesc pe fratele meu 

din somn. Mă uit prin 

vizorul ușii și văd un 

costum roșu; sigur era el, 

dar într-o fracțiune de 

secundă, a dispărut. 

După ce s-a trezit și Mark, am mers amândoi rapid afară pentru a-l prinde, și nu o să vă vină să 

credeți ce am văzut deasupra noastră: era sania lui Moș Crăciun ! M-am urcat pe un stâlp și apoi 

direct în sanie, fratele meu era îngrijorat să nu pățesc ceva, dar după ce a venit și el, cineva, adică 

știți voi cine, s-a urcat în partea din față a saniei și dintr-odată am zburat. Și zburam sus, și era 

uimitor, puteam vedea stelele și norii, chiar și avioanele care călătoreau la acea oră, dar dintr-un 

anumit motiv, ele nu ne vedeau pe noi. Totul a durat foarte puțin timp, pentru că la un moment dat, 

m-am trezit dintr-un vis frumos... sau nu? 

 

 

 

Marinescu David Alexandru, clasa a V-a B, 

Prof.coord. Chelaru Oana Valeria 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

 

ADEVĂRATA LEGENDĂ A LUI MOȘ CRĂCIUN 

 

 După cum toți știm, Moș Crăciun este un om bătrân care pe tot parcursul anului 

confecționează cadouri pentru copiii din toată lumea, iar într-o zi specială, el le livrează. 

Legenda spune că în noaptea în care a intrat în travaliu, Fecioara Maria a bătut la prima ușă ce 

i-a ieșit în cale, pentru a cere ajutor. I-a răspuns Crăciuniţa, soția lui Moș Crăciun, care a trimis-o în 

grajd și a ajutat-o să-l aducă pe lume pe pruncul Iisus. De bucurie, Crăciun a aprins din trunchiuri de 

brad un rug în curtea casei sale și a încins o horă cu toate slugile. După joc, Crăciun, care era cioban la 

bază, a împărțit sfintei familii daruri păstorești: lapte, caș, urdă și smântână. De aici transformarea lui 

Moș Crăciun într-un sfânt care aduce, în ajunul nașterii lui Iisus, daruri copiilor.  

Aceasta nu este însă legenda adevărată. Asta este numai ce unii 

oameni vor să creadă despre vestitul om bătrân. 

Povestea adevărată a fost descoperită de o echipă de cercetare, 

care a găsit îngropat, în cea mai adâncă prăpastie de la Polul Nord, un 

jurnal scris de însuși Moș Crăciun. In el erau trecute numele şi semnătura 

lui, apoi o întreagă poveste... 

 ,, Eu am trăit toată viața mea fără mamă, deoarece din nefericire, 

aceasta a murit la puțin timp după ce m-am născut. Eram doar eu şi tatăl 

meu, într-o cabană la marginea Polului Nord. Pe mama mea o chemase 

Kado, pe tatăl meu Bres, iar pe mine mă chema Cros-Mas. Știu, am un 

nume foarte ciudat, dar  așa îl chema pe bunicul mamei mele, pe care 

aceasta îl iubea foarte mult. 

In fiecare seară tatăl meu îmi povestea care a fost cea mai 

frumoasă zi din viața mamei mele. Când a împlinit 15 ani, a primit de la 

mama ei o cutie. Era ambalată cu o folie verde și o fundă roșie și înăuntru 

era o brățară din metal auriu – cel mai prețios obiect al mamei mele. Era mai mult decât orice își 

dorise mama mea, dar era foarte fericită. Aș fi vrut să trăiesc și eu o astfel de clipă, dar noi eram 

săraci.  

Pe atunci nu existau decât 2 sărbători: Paștele şi Ziua Vânătorii. Paștele sărbătorea învierea 

si fericirea, iar Ziua Vânătorii sărbătorea moartea şi tristețea. Aceste sărbători se țineau în lunile 

calde, iar când ningea nimeni nu mai serba nimic. Toţi se retrăgeau în casele lor, posomorâți din 

cauza frigului. 

 Într-o zi tatăl meu s-a trezi foarte trist, fiindcă nu mai erau animale să vâneze şi, dacă nu 

găsea unul repede, aveam să murim de foame. El s-a decis să plece într-o călătorie şi să caute 

mâncare. Aşa că am rămas singur. În noaptea aceea am visat o zână care a venit şi mi-a dat un dar, 

însă când m-am trezit, nu mi-am putut aminti care era acel dar. Am zis că este doar un vis şi mi-am 

continuat rutina zilnică, așteptându-l pe tatăl meu. 

După mai multe zile, întrucât tatăl meu nu se întorsese, am decis să merg şi eu la vânătoare. 

Mi-am făcut bagajele şi am plecat. În a șasea zi, mort de foame şi de oboseală, m-am oprit un pic 

pe marginea drumului şi nu cu mult înainte să leșin, am văzut o lumină roşie si sclipitoare în faţa 

ochilor. În următoarea secundă nu mai eram în pădure.  

Când m-am trezit, eram într-o cameră cu gratii. Era ca o pușcărie, dar mai veselă, mai roșie 

şi mai colorată. Totul era făcut din dulciuri. După ce am admirat „celula”, două persoane mici cu 

uniforme verzi, căciuli verzi şi urechi extrem de lungi şi de ascuțite, m-au luat şi m-au dus la șeful 
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lor. Acolo, pe un scaun mic, stătea un omuleț mic, identic cu cei care m-au adus la el. Au început 

să vorbească într-o limbă necunoscută și pe mine m-a luat frica. Apoi, din senin, mi-au spus că mă 

vor pe mine. Mă voiau fiindcă aveam darul nemuririi, dat de zâna din visul meu. Şi, pentru că eram 

nemuritor, mă voiau drept conducător, care să trăiască veșnic cu ei. Mă doreau pe mine  întrucât 

erau multe lucruri pe care ei nu le puteau face. 

Au spus că îmi vor oferi o sanie magică, care zboară peste mări şi ţări şi îmi vor mai împlini 

3 dorințe. Toate cu condiția de a rămâne cu ei. După ce am stat şi m-am gândit, am acceptat oferta. 

Mi-am dorit să trăiesc cu ambii părinți din nou, să nu ne mai facem niciodată griji de mâncare şi să 

avem o casă specială în acel sat. Iar omuleţii mi-au mai dat şi un costum ca al lor, însă roșu.  

Dar ceva totuși nu se simțea perfect. Îmi doream ca toată lumea să aibă un motiv de bucurie 

și iarna. Atunci m-am gândit să creez o nouă 

sărbătoare care să bine-dispună pe toți.  

Astfel a apărut sărbătoarea numită 

Crăciun, de la numele meu, Cros-Mas. In 

fiecare an , pe data de 25 decembrie, care era 

ziua de căsătorie a părinților mei, eu mă 

urcam pe sania mea zburătoare, cu cei 7 reni 

ai mei, care îmi călăuzeau calea, în frunte cu 

renul Rudolph, cel cu nasul roșu şi luminos, 

pentru a-mi lumina calea prin întuneric, care 

s-a dovedit că m-a salvat de la îngheț nu cu 

mult înainte. M-am gândit să dau fiecărui 

copil din lume o cutie ambalată cu folie şi 

fundă, cum primise mama mea când era încă 

un copil. Acele cutii colorate le-am numit 

cadouri, după numele mamei mele, Kado. Fiecare copil îmi scria o scrisoare cu ce voia să primească 

în acel an şi, dacă erau cuminți, le aduceam ce își doreau. Cadoul era pus sub un pom cu tepi, pe 

care l-am numit brad, după numele tatălui meu, Bres. Bradul simboliza faptul ca sărbătoarea 

Crăciunului va fi veșnică, fiindcă bradul nu se usucă niciodată. Pomul nemuritor se împodobea cu 

diferite decorațiuni colorate, iar în vârf se punea o stea pentru a simboliza că şi Dumnezeu, care este 

in cer, cu stelele, petrece aceasta sărbătoare cu noi. 

Cât pentru cine fabrica jucăriile,    m-am ocupat şi de asta. Acei omuleți mici cu haine verzi, 

care se numesc elfi, au spus că ar fi onorați să confecționeze fericire şi jucării pentru copii. Jucăriile 

sunt transportate într-un sac fără fund, pe care eu îl car în fiecare an pe data de 25 Decembrie cu 

sania mea zburătoare. De atunci satul în care m-am trezit, a devenit satul Crăciun, unde se afla 

fabrica mea și eu, Moș Crăciun.’’ 

Bucur Bianca Ioana, clasa a VI-a A 

Prof. Coord. Dârmon Eugenia 
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                                        AVENTURILE UNEI PISICI    

    
 O pisică maidaneză care se plimba alene pe străzile unui oraș, auzi deodată multe glasuri de 

copii. „Ce să fie, oare?”, se întrebă ea, curioasă ca toate pisicile. Se hotărî să se oprească și să 

asculte. Copiii râdeau, apoi, ca la un semn, se făcu liniște. Glasurile lor zglobii fură înlocuite de 

scârțâitul penițelor pe hârtie și de foșnetul paginilor. Câteva minute bune trecură așa. Maidaneza 

noastră tocmai se hotărâse să plece, plictisită, când, deodată, un glas plăcut răsună: 

-Ei, v-a ieșit poezioara cu maidaneza? 

„Maidaneza?! Ce maidaneză?! Eu sunt maidaneză! Ia uite, copiii scriu o poezie despre mine! Asta 

chiar e interesant! Ia să mă apropii eu puțin!”, își spuse pisica. 

Și, nici una, nici două, se cocoță pe unul din pervazurile geamurilor care dădeau spre curtea  școlii. 

-Daaaa, doamna, ne-a ieșit!, se auziră mai multe voci. 

-Să auzim, atunci! 

Mai multe mâini izbucniră spre tavan: 

-Eu! 

-Ba eu! 

-Nu, eu! 

Și, pe rând, mai multe voci începură să recite. 

 

„Uite-un câine maidanez 

Ce se uită cum rimez 

Și o frumoasă maidaneză 

Ce citește în chineză 

Am și-un frățior murdar 

Ce se joacă pe trotuar.” 

 

„Maidanezul e un câine 

Și nu se știe dacă mănâncă pâine, 

Maidaneză este o pisică, 

Dar ea nu e frumușică.” 

 

„Mrrrrrr!!! Mârâi eroina noastră, nemulțumită. Cum adică, nu sunt frumoasă?! Eu sunt cea mai 

frumoasă pisică din lume!” 

 

 

„Un maidanez și-o maidaneză 

Se plimbau pe faleză 

Până când, un pisoi au zărit 

Și l-au urmărit până la sfârșit.” 

 

„Am găsit un maidanez  

Și mi-a spus să îl urmez 
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Căci pe strada mea acum                                    

A-nceput să plouă tun. 

Dintr-odată am văzut  

Un maidanez care-a băut 

Un lichid mai vișiniu 

Dintr-un bol portocaliu.” 

 

„O pisică maidaneză 

Miorlăie ca într-o criză                                               

Și cotrobăie pe maidan 

Căutând un biban 

Foamea este mare, 

Ca o boală tare.” 

 

„Deodată, pe maidan, 

A căzut un bolovan 

Și când credeam că visez, 

A căzut și-un maidanez 

Oh,vai, vai, vai! 

Ce gânduri să mai ai?!” 

 

„Hmmm! Puii ăștia de om nu știu cu cine au de-a face! Noi, pisicile, suntem creaturile perfecte! 

Singurele creaturi perfecte, de fapt, din toată lumea asta! Și ei ne pun pe picior de egalitate cu 

creaturile acelea nesuferite, numite câini! Ne-au cam jignit omuleții ăștia, ce să zic! Ia să le dau eu 

o lecție!”  

Și, dintr-un salt, pisica ateriză în clasă, în mijlocul copiilor! După un scurt moment de uimire, urmă 

o hărmălaie de nedescris, fiindcă toți voiau să o mângâie, să-i dea ceva bun de mâncare, s-o răsfețe, 

ce mai. Dintr-odată, maidaneza se trezi preferata tuturor, de parcă era chiar stăpâna universului.  

„Mrrrr!”, își spuse ea, mulțumită, în timp ce savura tacticoasă un sandviș delicios. „Ei, uite, vezi, 

așa mai merge! Au învățat repede cum trebuie să se poarte. Hai că-i iert, acum, pentru ce au scris!” 

Iar din acea zi, pisica și-a făcut un obicei din a veni la ora de română a clasei a V-a B, unde era 

răsfățată de toți copiii. Ba, ce să vezi, câteodată mai și asculta câte ceva din lecții – mai ales din cele 

de gramatică, fiindcă, la literatură, cam adormea. Ce să mai, o pisică silitoare, nu altceva! 

 

elevii clasei a V-a B, 
        Prof. Chelaru Oana Valeria 
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CINE EȘTI? 

 

Te pictez pe-o pânză fină 

În gloria ta divină. 

Nu am prins vreodat- apusul 

Ne-am delectat cu sedusul. 

 

Poate nu stiu să pictez, 

Poate doar te afectez, 

functionez pe instincte 

Si pe vorbe ,,aburite”. 

 

Într-un colț apus al lunii 

ne ascundem între lumi 

suntem axe paralele 

Ne-ascundem de-al nostru drum. 

 

Când te uiți în depărtare 

Fericirea ta dispare 

Toate drumurile duc spre tine  

Dar ca Roma, sunt ruine 

 

 

                 AMURG DE NOAPTE   

 

Amurg de noapte 

Iubirea cade peste pleoape. 

Cocoșii plâng în loc să cânte. 

Finalul e aproape, 

 moarte 

 

Am cam uitat ce e iubire 

Stiu doar despre dezamagire 

Dar pentru câteva minute, în mine 

Am fost mișcat de-acea privire. 

 

Credeam că ochii nu mint niciodată 

Că iubirea-i veșnic întemeiată 

Pe cât e de delicată 

Cred că a mea este… stricată 

 

 

STINS 

 

Mii și mii de stele 

Se privesc între ele 

Iar eu, 

tot pe tine te am în gând 

Steaua mea de pe pământ 

 

Iubirea e un război infinit 

Ce nu poate fi oprit, 

Fara limite banale, 

Purtat de gânduri ideale. 

 

Nu sunt eu cel care scrie 

E-o fantomă dragă mie, 

Îmi ia mâna și pictează, 

În cuvinte desenează. 

 

Un simplu traducător 

De la morti, traduc color 

Prin acest corp trecator  

Dulce si- înfiorator. 

   Ion Denis, clasa a XII-a F 

 

 

Zori de zi. 

Mă pierd în a fi sau a iubi 

Iubirea neclintită arde 

Finalul e copleșitor,  

moarte 

 

Ion Denis s-a nascut la 16 ianuarie 2004 în București. 

Este elev în clasa a XII-a F la profilul uman, 

specializarea Limba română -Limba engleză. A ales să 

revină în România pentru a-și face studiile liceale, după 

3 ani de ședere în Olanda, unde a fost elev al colegiului 

Wolfert din Rotterdam. Este un spirit reflexiv, rebel, 

însetat de cunoaștere, de aceea a decis să urmeze 

cursurile Facultății de Filosofie după terminarea 

liceului.  

                                     Prof. de Limba și literatura 

română, Irina Elena Catrinescu 
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DRAGOSTE AMARA 

 
 
Amețit cu sentimente dulci amare 
Și condus de gânduri doar 
ușoare 
Îmbătat cu vocea ta 
Până în momentul în care te 
voi săruta 
 
Te-aș picta în cuvinte 
Folosind culori pe post de 
jurăminte 
Orbit de frumusețea purtată de 
tine 
Impărțind amândoi aceleași 
destine            
 
Trăind în lumi transparente 
Iar tu lăsându-ți amprente, 
Amprente în inima mea 
Eu purtându-ți dragostea 
 
Fiind plin de sentimente 
Împreună construind momente 
Căci mi-ai povestit cu atâta drag de vin 
Încât m-am și îndrăgostit puțin. 
 
M-ai făcut să îți pot spune 
Fără a mă indispune 
Un simplu te iubesc,  
Tu fiind cea care m-a făcut să trăiesc. 
 
 
                         Jurkovschi Aida, Clasa a X-a D 
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