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  GÂNDURI PENTRU ANUL 2016
,,,,ARMONIE… SI PRIETENIE,

În 2016 la Colegiul Național  ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” Municipiul Ploiești să 
domnească armonia și prietenia.

Să fie spirit și înțelegere reciprocă în 
tot ceea ce întreprindem.

Să ne gândim mereu că tehnica perfectă 
fără spirit nu duce la armonie și binele fără 
voință și dăruire nu duce la prietenie.

Școala noastră să fie expresia armoniei 
profesor – elev și voința de a zidi și dărui în 
timp.

Un gând curat elevilor, părinților,  profesorilor școlii, colegii mei de acum, 
personalului didactic auxiliar și nedidactic, un pios omagiu celor ce nu mai sunt 
printre noi.

Un gând bun...dar de fapt,  mai multe înmănunchiate în tradiționala urare

LA MULȚI ANI!
  Adevărata prietenie este ca sănătatea: valoarea ei este rar apreciată 

până când nu ai pierdut-o...și armonia este totul...

Fiecare are un spirit care poate fi șlefuit, un corp care poate fi antrenat 
și o cale pe care să o urmeze.

Ești în viață pentru a cunoaște ceea ce este sacru în tine.

                                                       DIRECTOR,

                                                   PROF. RODICA POPESCU
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,,ARMONIE… ȘI PRIETENIE 
- de la filosofie la realitate”

 Nu ştiu de ce, dar astăzi, mai mult decât oricând, parcă este mai greu de vorbit despre 
realitate. Fiecare pare a fi izolat în lumea sa, populată de probleme mici şi mari, de dorinţe şi 
scopuri care odată atinse, ne dau palida satisfacţie care, însă, îşi pierde strălucirea în timp. Pe 
măsură ce acumulăm experienţă, tindem să ne creăm fiecare o filosofie despre viaţă şi tot ce 
înseamnă ea. Constatăm uneori că teoria noastră este contrazisă în mod brutal de realitate. 
Sunt acele momente de confuzie, lehamite şi cine ştie câte alte sentimente groaznice. Atunci 
filosofia noastră nu funcţionează, e doar o umbră a realităţii...nimic nu ni se pare mai relevant 
decât ceea ce trăim pe propria piele. Atunci presupunem că cei din jur trăiesc în aceeaşi lume cu 
noi. Acest lucru e normal şi ar fi absurd, poate, să se întâmple altfel. Din când în când, cred că 
ar fi bine să ne oprim, să ne smulgem din tumultul vieţii noastre şi să-l ascultăm pe cel de lângă 
noi, să încercăm să înţelegem punctul său de vedere. Utilitatea acestei incursiuni în lumea 
celuilalt ar putea fi ameliorarea teoriei noastre despre realitate sau chiar descoperirea unei piese 
din puzzle-ul realităţii înseşi.

     Am observat în jurul meu că fiecare om are câte o microfilosofie despre orice lucru 
sau fenomen cu care intră în contact: despre viaţă şi moarte, despre relaţiile între sexe, despre 
muncă etc. 

     Una dintre sutele, poate miile de preocupări filosofice ale omului este şi divinitatea. 
Fiecare are o filosofie despre aceasta, pentru că este imposibil să o eviţi, să o ignori, iar această 
filosofie se cristalizează în funcţie de dorinţele noastre. Credem că Dumnezeu este aşa cum 
„ne-ar fi nouă mai bine”. Am întâlnit oameni care îl văd pe Dumnezeu ca o forţă care a stat 
la originea lumii, dar care nu are nicio atitudine faţă de oameni, îi lasă să-şi ducă existenţa 
lor mizeră fără să arate vreun interes special faţă de ei. Alţii, dimpotrivă, văd în El un fel de 
,,poliţist cu puteri supranaturale”, care a inventat tot felul de reguli imposibil de respectat şi 
care abia aşteaptă să greşeşti pentru a te penaliza. Unii, dintre toate atributele lui Dumnezeu, 
au ales pe cel mai avantajos – mila – şi au considerat că mila sa nemărginită va deschide larg 
porţile Raiului ca toţi să poată intra, trecând peste momentul neplăcut ,,al judecăţii”.

Eu cu ceva timp în urmă consideram divinitatea ca pe ceva care există acolo sus, demn de toată 
admiraţia şi respectul, dar imposibil de urmat şi care nu are loc în planurile mele de viitor. 
Preferam să dau la spate aceste preocupări oarecum ,,deranjante” şi motivul pe care îl invocam 
cel mai des era viaţa unor preoţi şi creştini pe care îi vedeam. Nu ştiu cum se face că teoria 
mea despre Dumnezeu era ca o pereche de ochelari opaci prin care se putea vedea clar numai o 
bucăţică, aceea care era în acord cu teoria mea. Îmi săreau în ochi tot felul de ,,nereguli” din 
Biserică. Astfel aveam o justificare ,,solidă” pentru atitudinea mea de ignoranţă. Scăpasem din 
vedere faptul că simţurile mele nu pot măsura fidel realitatea. Dacă eu nu văd sau nu înţeleg 
un lucru înseamnă că el nu există. Aceasta a fost filosofia mea până acum, la fel ca mulţi alţii 
înaintea mea. Am găsit răgaz de-o clipă să mă opresc şi să înţeleg teoria Altuia despre realitate. 
Dacă îţi acorzi un cât de mic răgaz, dacă arunci o privire odihnită, curioasă şi nepătimaşă, vei 
găsi destule argumente să te bucuri că mai există oameni întregi care trăiesc frumos.
 

                                                                         DIRECTOR,  PROF. RODICA POPESCU
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24 IANUARIE  
ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE

ZIUA COLEGIULUI NAȚIONAL
,,ALEXANDRU IOAN CUZA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Este o tradiție faptul că în fiecare an la 24 ianuarie, PRIMĂRIA 
PLOIEȘTI împreună cu GARNIZOANA PLOIEȘTI realizează  o 
ceremonie oficială militară destinată zilei UNIRII PRINCIPATELOR 
ROMÂNE, a cărui program se desfășoară la statuia domnitorului 
ALEXANDRU IOAN CUZA aflată în perimetrul COLEGIULUI 
NAȚIONAL ,, ALEXANDRU IOAN CUZA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
din str. Trei Ierarhi nr. 10. 

Ceremonia  oficială militară dedicată ,,ZILEI UNIRII PRINCIPATE-
LOR ROMÂNE 24 IANUARIE” se inscrie cu onoare în cartea școlii noas-
tre, care poartă numele domnitorului ALEXANDRU IOAN CUZA.

Această zi este înscrisă în documentele instituției ca ZIUA ȘCOLII.

Comunitatea alături de elevi, profesori, personal didactic 
auxiliar și nedidactic, părinți și bunici ai elevilor, marchează 
momentul de solidaritate și unitate a poporului român, dovadă 
clară a capacității de a construi împreună și de a depăși dificultățile 
și dimensiunile vieții cotidiene, în numele unor idealuri și valori 
comune. 

     Știm cu toții că DRUMUL UNIRII a fost dramatic, entuziast 
și palpitant.



4
C

IN
E

 S
U

N
T

E
M

?
ALEXANDRU IOAN CUZA, ales în fruntea 

moldovenilor și muntenilor, a rămas cu  drag și pentru 
totdeauna în sufletele românilor de pretutindeni. 
Zămislit de firea poporului român, CUZA a implinit, 
la domnie, idealurile poporului român. El nu s-a 
făcut Român ,ci s-a născut Român. Român adevărat 
din Român adevărat!Astăzi el este idolul neamului 
românesc, simbolul UNIRII ROMÂNILOR,  pilda 
ridicării ȚĂRII: duh, vlagă , tărie! . CUZA a reușit să 
ne adune an de an în jurul lui, iar dacă noi am reușit 
pentru un moment să ne dedicăm lui, înseamnă că 
încă ne pasă de istoria noastră.

 ,,UNIȚI ÎN TOATE” ar spune bravul domnitor 
și ar fi mândru văzând că  domnesc  peste bătrânele 
meleaguri românești patriotismul și iubirea de 
semeni. Onoarea de a purta numele domnitorului 
Unirii ne hrănește spiritul și setea de cunoaștere, ne 
motivează efortul de a duce mai departe valori precum 
patriotismul, înțelegerea, toleranța, iubirea de sine.

Cu dragoste și cu mândrie să ne plecăm astăzi capetele în fața operei 
politice a întâiului domnitor al românilor, ALEXANDRU IOAN CUZA.

Cum era Alexandru Ioan Cuza? Voi prelua întocmai din înscrisuri:
,,Noul domnitor, cu fața sa plăcută, aspectul său tineresc, expresia calmă 

și hotărâtă a fizionomiei sale, încânta mulțimea care privea sărbătorește și se 
îmbulzea în urma sa... Colonelul Cuza are ... una din calitățile cele mai rare 
și în consecință cea mai prețioasă, sinceritatea. Am găsit la el de asemenea 
bunul simț și modestia. Ar fi omul pe care îl cere situația sa nouă... un om 
cinstit, plin de dragoste pentru țara sa, foarte hotărât să pună în practică 
Unirea și ideile sale de reformă și de progres” (Beclard – Consulul francez 
la București, 1859)

,,Era un om simpatic și inteligent, având replica promptă și 
ascuțită” . „I se cunoștea firea dezinteresată, nu se folosise niciodată de 
slujbe pentru a face ca alții avere.” ( Dinu C. Giurescu , despre Cuza)

,,...el e în adevăr Voievodul , după vechea datină a lui Ștefan 
cel Mare . În el se încorporează nația cu nevoile cele mai adânci și 
aspirațiile cele mai înalte.”  

                                                           (Nicolae Iorga, despre Cuza)
Imaginea domnitorului Unirii să rămână o permanentă nădejde 

pentru noi cei de azi ca să ne  putem avea ca NEAM  și ca ȚARĂ, dar 
și pentru cei de mâine , să fim purtătorii însemnelor de  DEMNITATE, 
DREPTATE și BUNĂSTARE.

   Ca instituție școlară ce purtăm numele 
ilustrului DOMN, avem misiunea să împlinim 
prin buna pregătire a tinerilor noștri, prin 
educația lor, idealurile de democrație , progres și 
cunoaștere.                

DIRECTOR                                                                
PROF. RODICA POPESCU
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Proiectul

MOTTO
„Copilul – scria George Călinescu – se naşte 
curios de  lume  şi nerăbdător de a se orienta 
în ea. Literatura îi satisface această pornire,
îl incită”.
   „Cercetaţi Scripturile ….”

 „Carte Religioasă 
–Carte de cultură”

În luna aprilie 2015 catedra de religie prin prof. Ionut Nițu şi Biblioteca din Colegiul 
Naţional „Al.I.Cuza”, reprezentată de doamna bibliotecar Georgeta Stelian, au  iniţiat  
proiectul educaţional „CARTE RELIGIOASĂ-CARTE DE CULTURĂ”, avȃnd ca scop 
cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, stimularea curiozităţii in direcţia 
lecturii religioase, formarea unui tȃnar cu o cultură vastă, comunicaţională şi literară de 
bază, capabil să-şi folosească in mod creativ şi eficient capacităţile proprii atât intelectuale, 
cât şi spirituale.

Dacă noi, slujitorii cărţii, vom reuși să atragem elevii in număr tot mai mare spre a citi 
operele literare, dacă vom reuşi să-i cucerim pentru cauza nobilă a cititului, se va forma o 
dependenţă de carte in general şi de cartea religioasă in special, pe care o vor păstra toată 
viaţa şi care va rămȃne una dintre cele mai plăcute şi profitabile dependenţe.

Parteneri implicaţi in proiect sunt
1.  COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” (profesor de religie Niţu Ionuţ, 

bibliotecar Stelian Georgeta, profesor de limba română Grigore Doina, elevii clasei a XI-a);
2. COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” (profesor de religie – Ivan Ionuţ şi 

elevii cls.a XI-a);
3. BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ „NICOLAE IORGA”

Proiectul  început în aprilie 2015 este gândit ca unul multianual de către echipa de 
proiect din Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”, fiind bineveniţi să ni se alăture an de an şi alţi 
parteneri. La sfârşitul fiecărui an şcolar va avea loc o şedinţă de evaluare a proiectului 
pentru ca pe baza feed-backului primit să ne eficientizăm şi diversificăm activităţile.

Iată câteva imagini de la activități:

Sesiune de

comunicări ştiintifice

 „Carte Religioasă – carte de cultură”



6
C

IN
E

 S
U

N
T

E
M

?

Vizita la

Biblioteca judeţeană 

„Nicolae Iorga”

Donaţie de carte către

Asociaţia pentru persoanele cu handicap fizic Romania –filiala Prahova

 Bibliotecar Georgeta Stelian , Prof. Nitu Ionut
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NINSOAREA DE AMINTIRI

Ce înseamnă liceul? O nostalgie 
profundă că se va termina, pot să spun 
acum, în clasa a-XII-a. Odată cu el 
am trăit fiecare emoție, am crescut, 
am învățat să ne maturizăm, să ne 
cunoaștem mai bine, să iubim. Am 
învățat că trebuie să crezi în ceea ce tu 
poți mai bine să faci.  Liceul - un loc 
de care mă simt într-un mod atât de 
explicabil legat. Îți scoate în cale colegi 
și profesori, oameni extraordinari, de 
care îți vei aminti toată viața.

Nu îți dai seama cum trece timpul, iar spre 
final, când realizezi ce repede s-a scurs, 
parcă ai vrea să îl dai înapoi. Emoțiile 
de început, prieteniile legate, trezirea 
greoaie de dimineață, testele neanunțate 
și foșnirea uneori a caietelor ascunse în 
bancă, pauzele mult așteptate, copiatul 
temelor, prima oră ,,adormită’’ și ultima 
oră mult așteptată, poze și zâmbete 
- se vor transforma toate în amintiri 
inestimabile. O parte a sufletului rămâne 
aici.  Din Colegiul cu nume de domnitor, 
Cuza, de fapt nu plecăm niciodată.

Profesorii-un punct de sprijin alături de 
părinți. Ei știu întotdeauna că fiecare generație 
are ritmul, problemele și certitudinile ei. 
Înțeleg vârsta miraculoasă, când totul în 
jur ți se pare vrăjit, pe tine te crezi un uriaș, 
iar viața o imensă posibilitate de împlinire a 
oricărei năzuințe sau idei, care-ți trece prin 
minte. Au răbdare nesfârșită să-ți amintească 
cum niciun lucru în viață nu vine de-a gata 
și ne-au oferit multe soluții, pentru că lumea 
este o gigantică ecuație. Sunt oameni care ne 
influențează viața într-un mod atât de subtil, 
încât abia după mulți ani ne putem da seama 
mai bine de aportul acestei întâlniri. Chiar 
dacă, uneori, aveam impresia că unii sunt 
severi și plutește o doză de ostilitate, știu că nu 
va fi mereu așa.
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Unii deja au plecat și acum zâmbesc 
din amintiri. Știm că nu i-am ascultat 
întotdeauna, uneori poate am fost puțin 
obraznici, dar dânșii au fost mereu 
alături când ne-am împiedicat sau am 
mers cu pași mai mici. Un cald cuvânt 
de mulțumire pentru înțelegere, pentru 
că ne-au citit din cartea lumii, pentru 
că întotdeauna și-au rupt din timpul lor 
pentru a ne răspunde, în special diriginții. 
Avem o dirigintă minunată...În clasa 
noastră de științele naturii am 
învățat să observăm la microscop, 
în eprubetă, să măsurăm kilograme, 
metri, litri, volți, dar am lucrat în 
același timp și cu unități de măsură 
pentru prietenie, voie bună și iubire.

Colegilor mai 
mici le spun că 
liceul este poarta 
prin care intri copil și ieși adult. 
Învățați, legați prietenii frumoase, râdeți, 
faceți poze când sunteți împreună...
Cândva vă va fi dor!

A început numărătoarea inversă a orelor de curs și îmi 
doresc să mai rămân, dar un anotimp lasă grațios locul 
altuia fără a opune rezistență. Colegilor de generație le 
doresc mult succes la examenele care ne așteaptă și să-și 

îndeplinească visele. Suntem în 
același timp la sfârșit și la început 
de drum. Când se închide poarta 
liceului, se deschide drumul 
către viață. Viața se pricepe uneori, însă, să-
ți poarte pașii pe unde nu te aștepți, așa că, 
dragi colegi, nu ne speriem, nu dezarmăm, 
orice greutăți am întâmpina!

Octavian Stanciu, cls. a XII-a D
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SUNTEM ŞCOALĂ EUROPEANĂ

COLEGIUL NAȚIONAL
„ALEXANDRU IOAN CUZA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI, 

ȘCOALĂ EUROPEANĂ

Recunoașterea oficială de Școală Europeană pentru Colegiul Național ,,Alexandru Ioan Cuza”  
Municipiul Ploiești a fost făcută la data de 16.06.2015 de către Ministerul Educației, Cercetării și 
Științei prin atribuirea Certificatului de Școală Europeană.

Festivitatea de înmânare a certificatului a avut 
loc la Palatul Parlamentului României în sala ,,Spiru 
Haret’’ în prezența oficialităților din cadrul Ministerului 
Cercetării și Științei, al Guvernului și al Senatului 
României, al Comisiei Europene din România. 

Delegația reprezentativă a colegiului nostru s-a 
compus din :

- Prof. HORIA TOMA – inspector școlar general 
adjunct- ISJ Prahova; 

- Prof. AUREL GRAUR- inpector școlar pentru programe europene în domeniul educației;
- Prof. RODICA POPESCU –director C. N. ,,Al. Ioan Cuza” Municipiul Ploiești;
- Prof. ANDREEA  VLĂSCEANU – responsabil comisie proiecte internaționale; 
- Eleva  DANIELA ZECHERU – reprezentant elevi- clasa a-XI-a B.
Pentru obținerea acestui cerificat școala prin reprezentanții săi autorizați a participat la 

Competiția ,, Școală Europeană” lansată de Ministerul Educației, Cercetării și Științei.
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Evaluarea candidaturilor școlilor înscrise în competiție s-a realizat după următoarele criterii:
- Coerența activităților derulate în cadrul 
proiectelor/ programelor comunitare cu politica 
generală a instituției școlare; 
- Integrarea activităților derulate în cadrul 
proiectelor / programelor comunitare în 
programul coerent al școlii;
- Varietatea disciplinelor de studiu implicate
 în activitățile educative școlare și extrașcolare;
- Continuitate și coerență în derularea de 
activități / proiecte / programe comunitare, strategie 
și modalități de implementare și evaluare;

- Strategie și modalități de valorizare  
( diseminare și exploatarea  rezultatelor / produselor)

- Dezvoltarea dimensiunii europene a educației prin 
activitățile de cooperare europeană și calitatea documentelor 
de candidatură ( documente manageriale , formular de 
candidatură și portofoliu).

Certificarea de Școală Europeană ne onorează, dar în 
același timp ne responsabilizează, deoarece va trebui să ne 
menținem acest titlu prin dezvoltarea abilităților de cooperare 

europeană, prin implementarea a tot ceea ce s-a învățat prin aceste programe, prin valorizarea 
competențelor îmbunătățite sau nou formate la profesori, elevi, manageri, prin inovare didactică, 
metodică și pedagogică, prin compatibilizarea standardelor educaționale specifice școlii românești cu 
cele europene, prin extinderea dimensiunii europene în educație.

Felicit cu această ocazie pe toți cei care s-au implicat pentru obținerea 
acestei reușite.

DIRECTOR, PROF. RODICA POPESCU
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Colegiul Național „AL. I. CUZA” Municipiul Ploiești, 
BILANȚ 2015

Colegiul Național „AL. I. CUZA” Municipiul Ploiești este o instituție 
de învățământ de top recunoscută la nivel local, național și european.



12
SU

N
T

E
M

 Ş
C

O
A

LĂ
 E

U
R

O
PE

A
N

Ă

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

1. STAGIUL LINGVISTIC DE CIVILIZAȚIE FRANCEZĂ  

Anul 2015 a fost propice pentru ca școala să ofere elevilor săi 
repere sigure pentru căile pe care aceștia şi le-au ales. Cu 
admirație pentru școala lor elevii și slujbașii școlii au gândit 
pozitiv, au crezut că sunt utili și se pot bucura pentru ceea ce 
sunt. În fiecare clipă viața școlii s-a îmbogățit cu minuni, cu 
gânduri bune și cu multă lumină. Spiritul Cuza a conturat o 
cultură de calitate, inovație, performanță, parteneriate cu 
instituțiile culturale și școlare de pretutindeni. Absolvenții de 
liceu au pornit în carierele lor cu o dezvoltare armonioasa, cu 
un pronunțat spirit civic și practic cu capacitatea de a înțelege 
și aprecia societatea în care vor trăi. 
 

Stagiul s-a desfășurat în Franța - Saint Malo pentru un număr 
de 67 de elevi  de liceu în perioada  2-10 mai 2015, în baza 
parteneriatului cu Alianța Franceză din Saint Malo Franţa şi 
pentru 65 de elevi de liceu la Cavilam- Vichy în baza 
parteneriatului cu Alianţa Franceză din Vichy în 3-11 noiembrie 
2015, oportunitate elocventă în dezvoltarea elevilor prin 
programul minuțios realizat de furnizorii de formare. A antrenat 
personalitatea elevilor și gradul de cunoaștere a  limbii franceze. 
Elevii au impresionat prin cunoaștere, implicare și 
comportament. Certificatele de evaluare obținute la finalul 
stagiului au confirmat maturitatea cu care au gestionat elevii 
reușita. 
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     Colegiul Național ,,AL. I. CUZA'' Municipiul Ploiești este 
beneficiarul unui contract de finanţare nr. 2014 – 1 – RO01 – 
KA101 – 001626 pentru un proiect cu titlul ,,PEDAGOGIE 
ŞI PERFORMANŢĂ PRIN TEHNOLOGIA VIITORULUI'', 
în cadrul Programului ERASMUS+2014, KA1- Learning 
Mobility of Individuals, acordat de Agenţia Naţională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale (ANPCDEFP) pe intervalul de timp  01.07.2014 – 
31.06.2016. 
 

        Proiectul vizează un program de formare continuă în domeniul tehnologiei 
informaţiei şi comunicării a unui număr de 9 cadre didactice de diferite 
specialităţi din colegiu. Cadrele didactice au fost selectate în baza criteriilor:  
pregătirea profesională (grd. I, II), nevoia de formare, experienţa profesională, 
cunoaşterea limbii engleze la nivelul B1/B2 şi disponibilitatea  de a se implica 
în acţiuni de muncă suplimentară, pe bază de voluntariat pentru a realiza 
diferite acţiuni de diseminare şi implementare a informaţiilor acumulate în urma 
participării la stadiul de formare.  

 

  2. ERASMUS+, KA1-LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS  
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        Pentru dezvoltarea competenţelor prevăzute în proiect cadrele didactice au  
participat la stagii de formare de 11 zile în Spania (4) şi în Marea Britanie (5). 

     Grupul 1 format din: Popescu Rodica – prof. fizică - director, Vlăsceanu 
Andreea Violeta – prof. limba engleză, Rădulescu Cătălina Elena – prof. limba 
română şi Niţu Ionuţ  Olimp – prof. de religie a  participat la primul stagiu de 
formare pe tema ,,HOW TO INTEGRATE  ICT  INTO TEACHING LIFE''  
care s-a desfăşurat în Spania la Sevilia în perioada 09-23.08.2015.     
    Grupul 2 format din: Păun Roxana Gabriela – prof. informatică – director 
adjunct, Isofache Cătălina  Anca – prof. matematică, Chelaru Oana Valeria - 
prof. limba română, Craina Sanda – prof informatică, Catrinescu Irina Elena – 
prof limba română a participat la cel de-al doilea stagiu de formare  în Anglia la 
Porthmouth  în perioada 3-17 oct. 2015. 
 

     Profesorii s-au familiarizat cu conceptele 
eLearning şi TIC, şi-au dezvoltat abilităţile de a 
utiliza diferite aplicaţii ale pachetului Office, au 
învăţat să creeze şi să populeze reţele proprii de 
colaborare prin transfer de date folosind aplicaţii şi 
sotware multiple, pentru prezentări  interactive, 
pentru crearea de filme prin editare video şi digitale, 
pentru crearea de texte structurate folosind 
fotografii digitale, pentru crearea unor animaţii sau 
benzi desenate etc.  
   Totodată, au reuşit o îmbunătăţire a competenţei de 
comunicare în limba engleză şi au experimentat 
bune practici de învăţare. 
   Au urmat apoi activitățile de diseminare la nivelul 
colegiului  în cadrul lecțiilor, la consiliul profesoral 
și consiliul de administrație  la cercurile metodice 
pe discipline din colegiu și din județ, la cercurile 
metodice cu directorii  din județul Prahova și în 
mass-media. 
  Toți participanții la aceste activități au primit 
informațiile ca demne de urmat, utile și eficiente 
pentru activitățile cu elevii. 
  Pentru colegiul nostru acest proiect are utilitate 
imediată, dat fiind  și baza materială de care 
dispune. 
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        3. COMENIUS REGIO - PARTNERSHIP TURCIA 2013-2015 

  Partener cu 7 instituții școlare din Ploieşti  și 8 din Turcia  
pentru derularea proiectului cu tema GANG UP! 
WORGING TOGETHER AGAINST BULLYING 
AMONG YOUNG PEOPLE - COM-13-PR-17-PH-TR-  
  Partenerii din Turcia au vizitat colegiul nostru în luna 
aprilie 2015, apoi 3 profesori din colegiul nostru au 
participat în perioada 5-9 mai 2015 la mobilitatea din 
Turcia - Mugla unde împreună cu partenerii din proiect au 
reușit să gasească soluţii pentru îmbunătățirea metodelor de 
prevenire și combatere a violenței verbale și fizice pentru 
adolescenți. Experienţele acumulate de toţi cei implicaţi 
au fost împărtăşite în comunităţi pentru cunoaşterea 
acestora şi aplicarea lor atunci când este cazul.  
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A consemnat:
DIRECTOR RODICA POPESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                            A consemnat:    
DIRECTOR - RODICA POPESCU 

   PARTICIPAREA LA COMPETIȚIA ŞCOALĂ 
EUROPEANĂ ȘI OBȚINEREA CERTIFICATULUI  DE  
ŞCOALĂ EUROPEANĂ - iunie 2015 
    Un număr considerabil de cadre didactice, elevi şi părinţi 
au contribuit la susţinerea aplicaţiei pentru competiţia Şcoală 
Europeană care a avut un final fericit, acela de certificare a 
       colegiului nostru ca Şcoală Europeană.  
 

   PARTICIPAREA LA COMPETIŢIA EUROŞCOLA 2015 
     O echipă de 24 de elevi antrenaţi de profesoara Irina Săvuţă au 
dezvoltat un proiect pentru competiţia EUROŞCOLA 2015 care a 
obţinut calificarea de participare în Parlamentul European de la 
Strasbourg în luna martie 2016. Încă un succes de toată admiraţia 
pentru toţi cei implicaţi. 
 
 

4. ŞCOALĂ EUROPEANĂ       

   5. EUROŞCOLA 2015 
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SUNTEM PREGĂTIŢI
SĂ EXPLORĂM TEHNOLOGIA VIITORULUI
La începutul anului 2014  o echipă  de profesori  din cadrul colegiului nostru a început 

realizarea unei analize de nevoi privind modul in care s-ar putea îmbunătăţi relaţia dintre profesori 
şi elevi în procesul de educaţie . Echipa (formată din Rodica Popescu-director, Ionuţ Niţu, Irina 
Catrinescu, Andreea Violeta Vlăsceanu- profesori)  a identificat ca nevoie  experimentarea unui 
număr de profesori în ce priveşte folosirea instrumentelor TIC în procesul de predare, învăţare 
şi evaluare. Scopul acestei experimentări  era, in viziunea echipei de lucru, acela de a aduce la zi 
profesorii cu nivelul tehnologiilor  de comunicare  şi de a-i ajuta să cunoască noi aplicaţii care să 
facă  învăţarea  mai interesantă, mai interactivă şi mai plăcută pentru elev.

Echipa de proiect  a identificat  şi soluţia pentru realizarea acestui deziderat: nou  înfiinţatul 
program Erasmus+ al Comisiei Europene care se ocupă intr-una dintre secţiuni de perfecţionarea 
personalului didactic.  În consecinţă,  in cel mai scurt timp cu putinţă s-au adunat  datele  despre 
acest program şi a început procesul laborios al  completării lungului formular al descrierii proiectului 
pe care noi l-am intitulat  “Pedagogie şi Performanță prin tehnologia viitorului” . Acesta a fost 
depus  online la data  de 6 aprilie 2014.

  Cu mare bucurie  am primit vestea  că proiectul colegiului nostru a fost   analizat, aprobat şi a 
primit finanţarea. Din acel moment  puteam vorbi  despre el ca despre Proiectul  European “Pedagogie 
şi Performanță prin tehnologia viitorului” Ro001-KA101-001626 din cadrul programului Erasmus+ 
Acţiunea cheie1(KA1), acordat de  Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare in Domeniul 
Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDFP) pe intervalul  de timp 1iulie 2014-31 iunie 2016.

  Echipa  care a scris proiectul s-a constituit ca echipă managerială  şi a demarat acţiunile 
necesare: selectarea participanţilor, contractarea cursurilor şi pregătirea mobilităţilor.Pentru 
participarea la mobilităţi au fost selectaţi nouă profesori: Rodica Popescu-director, Ionuţ Niţu, Irina 
Catrinescu, Andreea Vlăsceanu, Roxana Păun, Isofache Cătălina, Sanda Craina, Oana Chelaru, 
Cătălina Rădulescu, în baza unor criterii prestabilite.

Conform proiectului  depus, pentru dezvoltarea competenţelor TIC  patru profesori au 
participat la un stagiu  de formare  in Sevilia, Spania, şi alţi cinci în  Portsmouth, Marea Britanie.

Echipa de profesori alcătuită din Rodica Popescu, Andreea Vlăsceanu, Cătălina Rădulescu, 
Ionuţ Niţu a participat la primul stagiu de formare cu tema “How to integrate  ICT into your 
teaching life” susţinut de  domnul Antonio Martinez in perioada 9-23 august 2015 in Sevilia, Spania.

Scopul cursului a   fost acela de a  familiariza pe participanţi cu aplicaţiile pentru  device-uri 
mobile care  să faciliteze demersul didactic. Metode de lucru Learning By Doing şi Project Based 
Learning .

Cursanţii au primit pentru utilizare  in timpul cursului câte o tabletă  Ipad air 3  pe care au 
fost preinstalate aplicaţiile pe care au învăţat să le utilizeze mai apoi. După ce cursanţii au fost  
familiarizaţi cu principalele  comenzi ale aplicaţiilor,  au primit ca sarcini de lucru mici  proiecte  pe 
care să le realizeze  prin intermediul acelei aplicaţii, sub îndrumarea tutorelui.Cursul a durat 11 zile 
şi  a fost impărţit în patru mari părţi, prezentând aplicaţii care să faciliteze activitatea profesorului 
in  patru domenii ale demersului didactic:

1. Cercetare şi Documentare
2. Crearea de material electronic specific demersului didactic
3. Prezentare şi Feedback
4. Evaluare
1 Cercetare şi Documentare
Aplicaţia Evernote  e utila pentru acumularea şi organizarea de notiţe şi note bibliografice.
2. Crearea de material electronic specific demersului didactic
Cea de-a doua parte a cursului a avut ca  scop  crearea in diverse aplicaţii  a unor  fişiere care 

includ text, imagini, audio şi video, aşa-numitele MULTIMEDIA files. 
În prealabil, am învăţat cum să folosim aplicaţii: 
-Colaborative, cum ar fi Google Drive, Docs, Sheets şi Slides;
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- Imagini: Snapseed (editor foto), PhotoGrid (face  colaje);
- Audio: WavePad (editor audio);
- Video: Lensoo Create (tabla multimedia ), iMovie (editor video).
Apoi am trecut spre  realizarea de materiale mai complexe:
- creare de lecţii - TedEd (crearea de lecţii);
- creare de cărți multimedia -Book Creator (această aplicaţie facilitează crearea unui format 

de  carte electronică în care vom insera  text, audio, imagini, link-uri şi video).
3. Prezentare şi Feedback
La această secţiune s-au prezentat aplicaţii care ne  asigură că avem feed-back-ul de la elevi:
- Blog: Am învăţat cum să realizam un blog folosind  Wordpress, dar şi cum să îl folosim 

pentru a asigura feed-back-ul;
- Wiki: Instrument de colaborare pentru proiecte (Wikispaces);
- YouTube Canal.(canale de youtube unde profesorul poate posta propriile lecţii filmate sau 

in care elevii isi pot posta propriile activitati spre a fi evaluate).
4) Evaluarea. 
   Acest capitol este important pentru munca profesorului, sprijinit de mai multe aplicaţii care 

ne ajută să o realizăm şi chiar intr-un mod distractiv:
*Google Forms: au felurite modalități de a realiza itemii, astfel incât se pot realiza atât 

chestionare,  cât şi  foi de test  efective . Putem încorpora aceste formulare  pe blog-ul nostru sau 
să le trimitem prin e-mail pentru elevii noştri şi vom primi răspunsurile lor instant intr-o o foaie de 
calcul în GoogleDrive.

*  Socrative: Instrument minunat  pentru a fi utilizat în clasă. Provocam  elevii cu întrebări 
interesante folosind text, imagini şi video.

* Lecţii TedEd: Putem folosi orice video pe care îl găsim  pe YouTube pentru a face o lecţie. 
Apoi se poate posta pe blog sau trimite prin e-mail elevilor, iar apoi tot pe e-mail primim rezultatele  
muncii lor, care poate fi astfel evaluată.

* Kahoot-joc de tipul cine ştie câştigă, în care se punctează şi răspunsul corect,  dar şi viteza 
de reacţie. Se poate instala pe telefoanele mobile. 

Experienţa spaniolă s-a dovedit a fi una plăcută şi foarte instructivă, profesorii fiind incântați 
de noile cunoştinţe acumulate .

Echipa care a participat la mobilitatea din Portmouth a fost formată din următorii 
profesori:Roxana Păun, Cătălina Isofache, Oana Chelaru, Irina Catrinescu şi Sanda Craina.

Cursurile au fost susţinute de profesor doctor Taiwoo Ayodele,  de la Universitatea din 
Portsmouth, s-au desfăşurat  în perioada 5 – 15.oct.2015, la sediul Training Vision şi au vizat 
următoarele obiective: 

• British School System
• Social Media System
• E-Learning Tools 1
• E-Learning Tools 2
• How to prepare a lesson
• How to use Interactive Board
Partea cea mai interesantă a cursului a fost prezentarea şi utilizarea unor instrumente de e-learning, 

precum: Blogger.com, Prezi, Easygenerator, UDUTU, Sakay Project, Life Ray, U Portal.
Fiecare dintre noi a explorat , sub îndrumarea profesorului, facilităţi ale fiecărei aplicaţii. Spre 

sfârşitul cursului fiecare a avut de realizat ţi de susţinut în faţa colegilor şi a profesorului, un proiect 
prin care să dovedească abilităţi de utilizare a instrumentelor prezentate.

În afara cursurilor zilnice, programul a cuprins şi vizitarea a două colegii (Portsmouth College, 
Sout Down College, a unei universităţi (University of Portsmouth) şi a companiei Insight4life .

La întoarcerea în ţară, în şcoala noastră, am transmis colegilor şi elevilor din şcoala noastră 
dar şi de la alte şcoli din Ploieşti şi din judeţ  din experienţa acumulată în aceste stagii şi  aplicăm 
cele învăţate  în activităţile cu elevii . Ne bucurăm  în acelaşi timp că avem şansa ca în acest moment 
să beneficiem la nivelul şcolii de o parte din tehnologia viitorului.

                                             
A consemnat pentru echipa de proiect profesorul Ionuţ Olimp Niţu
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UK Learning Experience
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În anul 2015 profesorii Colegiului Național „Al.I. Cuza” au avut șansa să participe la proiectul 
„Pedagogie şi performanţă prin tehnologia viitorului”, proiect finanţat de către Uniunea 
Europeană, în cadrul programului Erasmus+ 2014, KA1  Learning Mobility of Individuals. Proiectul 
s-a derulat în două etape: la Sevillia- Spania în vara 2015 și la Portsmouth- UK în octombrie 2015.

Echipa care a participat la etapa Portsmouth a fost formată din următorii profesori: Roxana 
Păun, Cătălina Isofache, Oana Chelaru, Irina Catrinescu și subsemnata.

În numele echipei, voi împărtăși câte ceva din ceea ce am numit “UK Learning Experience”. 
Timp de două săptămâni am frecventat cursurile susținute de profesor doctor Taiwoo Ayodele,  de 

la Universitatea din Portsmouth, specialist în Inteligență artificială. Our teacher for almost two weeks 
are o carieră profesională impresionantă pe care vă las să o descoperiți pe contul lui de LinkedIn. 

Cursurile s-au desfășurat  în perioada 5 – 
15.oct.2015, la sediul Training Vision, Victory 
Bussiness Centre și au vizat următoarele obiective: 

1. British School System
2. Social Media System
3. E-Learning Tools 1
4. E-Learning Tools 2
5. How to prepare a lesson
6. How to use Interactive Board

Sistemul de educație britanic presupune 4 stagii, grupate astfel:
Primary school care cuprinde stagiul 1 (de la 5 la 7 ani) și stagiul 2 (de la 7 la 11 ani);
Secondary school care cuprinde stagiul 3 (de la 11 la 14 ani) și stagiul 4 (de la 14 la 16 ani).
La finalul stagiului 4, elevii susțin un examen GCSE's or General Certificate of Secondary 

Education. Apoi pot decide: facultate, (higher education), educație suplimentară (further education), 
sau pot intra in câmpul muncii.

Partea cea mai interesantă a cursului a fost prezentarea și utilizarea unor instrumente de e-learning, 
precum: Blogger.com, Prezi, Easygenerator, UDUTU, Sakay Project, Life Ray, U Portal.

Fiecare dintre noi a explorat, sub indrumarea profesorului, facilități ale fiecărei aplicații. Spre 
sfârșitul cursului fiecare a avut de realizat și de susținut în fața colegilor și a profesorului, un proiect 
prin care să dovedească abilități de utilizare a instrumentelor prezentate.

În această revistă găsiți un articol interesant despre aplicația UDUTU, scris de colega mea, 
prof. Cătălina Isofache.

În afara cursurilor zilnice, programul a cuprins și vizitarea a două colegii, a unei universități și 
a companiei Insight4life .

7. oct. 2015  - Visit Portsmouth College   http://www.portsmouth-college.ac.uk/ 
Ziua de 7 octombrie  2015 a fost dedicată vizitării celui mai mare colegiu public (de stat) din 

Portsmouth.  La recepția școlii ne-am înregistrat și am primit legitimații.  Am fost întâmpinați de 
“HEAD of Admission and ESOL department” care ne-a explicat condițiile de admitere la colegiu, 
cursurile disponibile elevilor, tehnologiile de învățare accesibile.

Am vizitat spațiile dedicate elevilor care studiază:
- diferite instrumente muzicale – gazdele s-au laudat că unul dintre elevii lor a ajuns la 

Harvard;
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- pictura – am văzut albume cu realizări ale elevilor;

  
-  croitoria pentru a deveni creatori de modă
 

- arte precum: arhitectură, film, grafică, fotografie 

9. oct. 2015 - Visit Insight4life
Insight4life este o companie care oferă servicii de asistență 

psihologică elevilor acelor școli care își permit să plătească suma 
modică de …10 mii de lire sterline. Pentru acești bani elevii au acces 
la o platformă, care, sub protecția anonimatului le acordă sprijin 
psihologic. Programul ajută la crearea unui profil psihologic al elevilor 
la nivel de școală și nu numai. Am fost uimite când ni s-a prezentat 
statistica problemelor cu care se confruntă elevii britanici, statistică 
obținută în timp real, după accesarea de către elevii mai multor școli a 
platformei. Pe locul I se află problema suicidului!

13.oct.2015 - Visit at UNIVERSITY OF PORTSMOUTH – ELDON BUILDING           
http://www.port.ac.uk/ 

Am vizitat doar una dintre clădirile Universității din Portsmouth, “media building”, dotată cu 
cele mai noi facilități din domeniul tehnologiei. Studenții de aici studiază:

Entertainment Technology, Interior Architecture and Design , Animation, Digital Media, Music 
and Sound Technology, Music Computing, Television and Film Production și altele asemenea.

      
15. oct. 2015 - Visit at SOUTH DOWN COLLEGE   http://southdowns.ac.uk/
Este colegiul impresionant! 
La recepție (ei au recepție, noi avem guardian!) a trebuit să completam un formular digital în care 

ni se cerea să specificăm, pe lângă datele de identificare, scopul vizitei, persoana de contact din școală 
care răspunde de noi pe timpul vizitei. Înainte de a da click pe finish trebuia să privești spre mini-
monitor pentru poza de pe legitimația care îți era imediat listată și predată pentru a avea acces în școală.
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 Cabinetul fonic dedicat studierii limbilor străine este dotat cu mese speciale din care “ies” 
calculatoare. 

 Pentru elevii care vor deveni mecanici auto există ateliere dotate 
cu tot ce se găsește într-un atelier auto obișnuit, inclusiv autoturisme!

Pentru cei care vor deveni mecanici de avioane, ei bine da! au 
inclusiv un avion, în curtea școlii, pe care să facă practică.

Noi ne bucurăm că, în sfârșit, am recuperat prin răscumparare un corp de clădire vechi, de la 
foștii proprietari,   ei au o școală cât un mall:

  
Noi avem două-trei săli cu calculatoare, ei au calculatoare și pe casa scării.

Noi avem chioșc, ei au restaurant școlar și cofetărie în cadrul școlii.
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Există spații cu imprimante, chiar și pe culoare, plotter-e, topuri de hârtie de diferite tipuri,  

există și  personal specializat care se ocupă de gestionarea acestor resurse pentru elevi și profesori. 
Accesul este gratuit în limita unor credite care se găsesc pe un card distribuit fiecărui utilizator.

Există multe și mari spații pentru studiu individual, dotate cu calculatoare, cărți, reviste de 
specialitate. 

  

Există foarte multe birouri, departamente și spații dedicate personalului administrativ, care 
contribuie la bunul mers al tuturor activităților. 

15. oct. 2015   
A fost ziua în care fiecare a susținut prezentarea proiectului final și am primit Certificatul de 

participare la acest proiect Erasmus+.

La întoarcerea în țară, în școala noastră, povestim colegilor și elevilor ceea ce am făcut și ceea 
ce am văzut acolo și încercăm să aplicăm ceea ce am învățat și încercăm să ne bucurăm de ceea ce 
avem!

Prof. Sanda Craina



23

SU
N

T
E

M
 Ş

C
O

A
LĂ

 E
U

R
O

PE
A

N
Ă

STRATEGII, INSTRUMENTE ŞI COMPETENŢE 
DE EVALUARE ÎN REALIZAREA UNUI DEMERS 

DIDACTIC MODERN
Consider că rolul profesorului în societatea contemporană implică mult mai multe 

lucruri decât acela de a sta în faţa clasei de elevi şi de a preda noţiunile teoretice prezente în 
programă. Cred că un profesor eficient înţelege că actul predării include ideea că rolul său 
este de a purta „multiple pălării”, astfel încât ziua petrecută în şcoală, alături de elevi, să fie 
una în care toţi copiii să primească o educaţie completă şi de calitate.

 Profesorul, asemenea copilului, trebuie să înveţe în permanenţă, pentru a fi în pas cu 
tehnologia, precum şi cu aşteptările elevilor săi.

În perioada 9 – 23.08. 2015, am avut şansa 
de a participa la un proiect Erasmus +, denumit 
„Pedagogie şi performanţă prin tehnologia 
viitorului”, desfăşurat în Sevillia, Spania, proiect 
coordonat de doamna director Rodica Popescu. 
Tema cursului a fost „Learning by doing”, unde a 
trebuit să înţelegem nu numai aspectele teoretice 
predate, cât şi să le punem în practică, utilizând 
iPad-uri, laptopuri sau smartphone-uri, punându-
ne, astfel, în locul copiilor noştri.

Cursul a avut mai multe etape, dintre care 
prima a fost de cercetare. Am utilizat Evernote 
– o aplicaţie pentru salvat şi creat notiţe, fişiere 
audio, imagini sau liste de sarcini care sunt stocate online şi accesibile, în acelaşi timp, pe mai 
multe dispozitive. Totodată, serviciul este gratuit în limita a 60 MB pe lună şi oferă posibilitatea 
realizării unor fişiere în care profesorul coordonează munca studenţilor săi, în timp real.

Etapa a doua a cursului a presupus realizarea unor documente care includ text, imagine, 
fişiere audio sau video – aşa numitele proiecte MultiMedia (Google Drive, Docs, Sheets and 
Slides).

Totodată, scopul workshopurilor a fost să învăţăm să folosim noţiunile prezentate, să ne 
ajute să facem schimb de experienţă şi să conştientizăm importanţa tehnologiei în procesul 
de predare şi evaluare. Astfel, cele mai interesante modalităţi de evaluare au fost acelea de a 

crea un eBook folosind text, audio, 
imagini, linkuri într-o aplicaţie 
numită Book Creator. 

O parte de o importanţă 
majoră în munca unui profesor 
este aceea de a evalua munca şi 
abilităţile elevilor săi. Profesorii 
facilitează învăţarea, oferind 
studenţilor informaţiile şi 
mijloacele de care au nevoie pentru 

a stăpâni o idee, un subiect. De cele mai multe ori, profesorul devine mentor şi mediator, artist 
şi inginer, doctor (de suflete) şi detectiv (de informaţii dobândite).
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Iată câteva modalităţi de a face o evaluare corectă 

şi distractivă, în acelaşi timp.
• Google Forms – putem crea un chestionar interesant, 

trimiţându-l prin e-mail elevilor şi obţinând, în acelaşi timp, 
graficul răspunsurilor sau clasamentul clasei;

• TedEd lessons – ne putem folosi de orice clip video 
pe care-l considerăm interesant şi pe care-l luăm de pe 
YouTube pentru a crea o lecţie incitantă. Profesorul poate 
folosi secţiunea „Să începem" pentru a stabili contextul 
interpretării clipului sau poate defini un obiectiv de învăţare 
pentru elevii săi. Se poate folosi de secţiunea „Gândeşte" 
pentru a adăuga întrebări cu alegere multiplă, cu sugestii 
video codate, sau întrebări cu răspuns dechis care provoacă gândirea, făcând elevul să ofere 
răspunsuri scrise. Secţiunea „Sapă mai adânc" ajută la extinderea clipului cu articole, 
referinţe, sau linkuri spre o aplicaţie, sau poate chiar spre blogul profesorului;

• Socrative - oferă o evaluare formativă a clasei, prin intermediul unui set de întrebări 
adresate de profesor elevilor, în timp real. Obiectivul acestui instantaneu este ca profesorul să 
înțeleagă care este nivelul de performanță al clasei, per ansamblu, încât să ia decizii cu privire 
la ameliorarea nu numai a competențelor de predare, ci și a întregii experiențe de învățare. 
Totodată, profesorul poate crea un chestionar, îl poate exporta ca pdf, poate obţine grafice, dar 
poate face şi întrecere între grupe de elevi;

• Kahoot – este o platformă educaţională bazată pe joc şi care antrenează toată clasa 
într-un proces de evaluare distractiv şi revigorant. Are avantajul de a oferi învăţare prin 
crearea unor jocuri educative, fapt ce-i provoacă pe copii, stimulându-le spiritul competitiv.

Socrative şi Kahoot sunt nişte instrumente extraordinare de utilizat în clasă, ajutând 
profesorul să-şi provoace elevii cu întrebări interesante, folosind text, imagini şi clipuri 
video. 

Am utilizat la ore toate aceste platforme educaţionale, iar copiii au manifestat un interes 
deosebit, realizând şi ei chestionare, atât pe temele literare din programă, cât şi pe teme de 
cultură generală, antrenându-se reciproc şi dezvoltându-şi spiritul creativ şi competitiv.

                                                                                          Prof. Rădulescu Cătălina Elena

SU
N

T
E

M
 Ş

C
O

A
LĂ

 E
U

R
O

PE
A

N
Ă



25

SU
N

T
E

M
 Ş

C
O

A
LĂ

 E
U

R
O

PE
A

N
Ă

Pe scurt, câteva din motivele pentru care 66 de elevi ai şcolii noastre au muncit timp 
de un an şi în final au avut ocazia de a-şi exersa cunoştinţele  de limbă francezã alături de 
vorbitori nativi. Acum că am făcut introducerea formalã, pot continua prin a spune cu toată 
convingerea că acest stagiu sau "plecăm în Franţa" după cum îi spuneam noi, este o experienţă 
imposibil de uitat. 

Cu toate exerciţiile de gramatică şi de vocabular, cu toate compunerile şi modelele de 
conversaţie pe care le-am făcut, am ajuns pe pământul francez şi în momentul în care am auzit  
"est-ce que je peux vous aider?" (pot să vă ajut cu ceva?) ne-am blocat. După ce am trecut cu 
greu peste şocul provocat de acea întrebare simplă pronunţată cu un acent apăsător, am ajuns 
în sfârşit la Cavilam.  Acolo, aflaţi în faţa unei mulţimi de oameni zâmbitori ce urmau să fie 
familiile noastre, am conştientizat că în următoarea săptămână vom fi nevoiţi să ducem un alt 
tip de viaţă. Fiecare dintre noi a plecat încet, lăsând în urmă colegi la fel de stresaţi ca şi el, 
profesori care nu mai puteau să ajute cu nimic.  

Am păşit temători spre experienţa noastră de o săptămână. Chiar dacă am greșit, şi nu 
de puţine ori, am trecut repede peste penibil şi jena de a fi corectat o dată la zece cuvinte şi am 
continuat să vorbim de parcă exact aşa voiam să ne exprimăm de la bun început, iar sunetul 
a fost distorsionat de anumiţi factori exteriori.  Am cunoscut un alt fel de învăţare, complet 
diferit de cel pe care îl cunoaştem de când eram mici. Am lucrat în echipă, am creat, am făcut 
descoperiri  şi astfel ne-am exersat atât cunoştinţele concrete în materie de limbă franceză, cât 
şi cunoştinţele generale. Noii noştri profesori ne-au încurajat să vorbim liber, să ne exprimăm 
şi să ne prezentăm ideile, reuşind astfel să ne perfecţionăm aptitudinile. 

Alături de domnii profesori îndrumători şi de doamna director  am făcut  mai multe 
activităţi interesante.  Am descoperit Vichy-ul într-o frumoasă zi de toamnă, care ne-a permis 
să vedem toate locurile minunate pe care le ascunde acest orăşel. Am vizitat Clermont Ferrand, 
un loc minunat parcă desprins dintr-un vis, cu arhitectură variată şi impunãtoare, un loc cu 
o atmosferă deosebită. Ultima zi a adus cu ea „examenul” final, filmul francez fără subtitrare, 
văzut într-un loc public în care nu poţi să opreşti pentru a relua ultima secvenţă. Cu toate că 
sună mai mult decât ameninţător, fiecare dintre noi a avut o bucurie exagerată la sfârșit când 
a conștientizat că, de fapt, chiar a înţeles ce spuneau oamenii aceia.  

Am petrecut momente foarte frumoase alãturi de familiile noastre de schimb şi am 
cunoscut oameni interesanţi de la care am învãţat foarte multe lucruri. Ei sunt cei care ne-au 
primit în casele lor şi ne-au explicat care sunt principiile şi cutumele franceze. Ne-au arãtat 
ce le este caracteristic şi ne-au explicat cum decurg vieţile lor in mod normal. Acestea au 
reprezentat motivele pentru care ne-a fost atât de greu sã ne despărțim de aceşti oameni 
minunaţi, care ne-au gãzduit cu atâta cãldurã şi iubire.  

Din nefericire, timpul a trecut mai mult decãt repede şi am fost obligaţi sã lãsam în 
urmă locuri minunate şi oameni deosebiţi, care ne-au ajutat sã ne dezvoltãm atât pe plan 
educațional,  cât şi pe plan personal. Cu toate acestea, am luat cu noi idei şi amintiri care vor 
avea mereu un loc special în inimile noastre.

                                                                                    Crina Mihalache
 
 
 
 

STAGIU LINGVISTIC FRANŢA



26
SU

N
T

E
M

 Ş
C

O
A

LĂ
 E

U
R

O
PE

A
N

Ă

În 2015, Biroul de Informare al Parlamentului European in România a 
lansat a VIII-a ediție a Concursului Național EUROSCOLA, sub motto-ul 
Anului European pentru Dezvoltare - ,,LUMEA NOASTRĂ, DEMNITATEA 
NOASTRĂ, VIITORUL NOSTRU”.

Am fost cu adevărat încântată să aflu de această oportunitate, însă la 
început nici nu mă gândeam că vom ajunge atât de departe. Echipa Eurocuza, 
alcătuită din 24 de elevi harnici și proactivi, și îndrumată de doamna director 
Rodica Popescu și doamna profesor Irina Savuță, a realizat lucruri mărețe și 
și-a atins obiectivele - în doar câteva luni. 

Primul pas a fost, desigur, întemeierea echipei. Aceasta a fost o sarcină 
destul de dificilă datorită numărului neașteptat de mare de elevi care doreau 
să participe în proiect. După ce am depășit prima încercare, echipa proaspăt 
formată a trecut la treabă. În timp ce ne gândeam la posibilele activități pe 
care le puteam desfășura, ne-a venit ideea simplă și eficientă de a porni la drum 
organizând un târg de prăjituri pentru elevii din școală. În mod special elevii de 
gimnaziu, dar și cei de liceu s-au bucurat nespus de acest eveniment, iar echipa 
a strâns fondurile necesare pentru un început promițător. Înainte de a pune in 
practică ideile noastre inovatoare, am organizat o campanie de informare care 
a pornit de la Colegiul Național ,,Alexandru Ioan Cuza” și s-a extins în întreg 
mediul local. Eurocuziștii s-au împărțit în grupe cu scopul de a vizita alte școli 
și de a informa elevii despre situația comunităților dezavantajate și importanța 
voluntariatului în cadrul societății. Activitățile noastre de informare au vizat 
și mediul online ( pagina de Facebook, Twitter, realizarea unui site), pentru a 
duce inițiativa în plan național. Ceea ce a rupt însă barierele, reprezentând un 
punct important în încercarea de a crea un proiect sustenabil, a fost vizita in 
Parlamentul României. Împreună cu doamna profesoară am creat o propunere 
legislativă prin care ziua de 1 Septembrie să fie desemnată Ziua Națională a 
comunităților defavorizate. Experiența a fost una fără precedent, iar faptul că 
am avut o țintă atât de înaltă ne-a făcut să căpătăm mai multă încredere în noi 
înșine și în forțele noastre. 

EUROCUZA
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Ceea ce a făcut însă acest proiect unul cu adevărat special au fost 
activitățile de voluntariat. Ne-am concentrat atenția pe copiii cu posibilități 
limitate, care aveau nevoie, mai mult decât orice altceva, de afecțiunea și 
zâmbetele noastre. Mai întâi, am încercat să le oferim o zi specială copiilor din 
Centrul de Plasament Filipeștii de Tîrg, mergând cu ei   într-un loc de joacă, 
și apoi la un restaurant. Fericirea li se putea citi pe chip, au fost mai mult 
decât încântați să socializeze și să schimbe atmosfera. Și pentru noi ziua a fost 
una deosebită, întrucât am realizat cât de important este să punem suflet în 
activitățile pe care le desfășurăm. 

Altă acțiune cu o importanță majoră a fost strângerea de cărți, care s-a 
desfășurat în două etape. Prima parte, intitulată ,,Mână de la mână pentru 
cultură”, a fost organizată într-un weekend in centrul orașului și a îmbinat 
voluntariatul cu creativitatea. Oamenii au donat cărți și și-au pus amprenta pe 
copacul solidarității realizat de membrii echipei. Cealaltă etapă a fost organizată 
în librăria Humanitas, pe o perioadă de treizeci de zile. În total am strâns 
aproximativ 200 de cărți pe care le-am dat mai departe copiilor defavorizați, 
pentru a susține o educație de calitate și a lupta împotriva abandonului școlar. 

Pe măsură ce a trecut vacanța de vară și ne-am apropiat de începutul noului 
an școlar, am făcut un pas înainte în proiectul nostru: parteneriatul cu Protoeria 
Ploiești Sud. Prin acesta, instituțiile bisericești s-au oferit să promoveze mesajul 
nostru și să organizeze niște colete pentru comunitățile afectate de sărăcie. Și 
de data aceasta rezultatul a fost unul satisfăcător: am echipat 100 de ghiozdane 
pe care le-am donat școlilor „Toma Caragiu”, „Sf. Vasile” si „Ion Creangă”. 

Noul an școlar a debutat cu o altă idee ingenioasă pentru a susține copiii 
ce au nevoie de ajutor - o bancă de rechizite. Timp de două săptamâni, oamenii 
au avut ocazia să doneze rechizite într-unul din magazinele Mega Image din 
Ploiești. Ne-am bucurat încă o dată să vedem răspunsul prompt din comunitatea 
locală, care a dat dovadă de solidaritate. 

Echipa a încheiat proiectul prin organizarea unui bal caritabil, ocazie cu 
care ne-am distrat, și mai important, am strâns fonduri pentru a oferi încă o 
zi de neuitat copiilor de la centrul de Plasament Filipeștii de Tîrg. Dimineața 
imediat următoare am plecat la cumpăraturi și ne-am îndreptat spre centru cu o 
mulțime de cadouri pentru copii, care așteptau nerăbdători să ne vadă din nou. 

Efortul depus a fost răsplătit pe măsură, iar în data de 3 Martie 2016, 
echipa este invitată să petreacă o zi in Parlamentul European. Cu toate acestea, 
adevăratul câștig stă în experiența valoroasă pe care am căpătat-o de-a lungul 
celor 5 luni de implementare a proiectului.  Inițiativa pe care echipa Eurocuza a 
pus-o pe picioare a reprezentat o provocare,  o oportunitate de a ne exersa atât 
abilitățile de lider, cât și cele de cooperare, și, în final, o activitate de învățare 
nonformală prin care am reușit să ne atingem scopul - să fim solidari cu cei de 

lângă noi. Fiecare membru al echipei a muncit în mod constant și a 
dat dovadă de spirit de echipă, și pot spune că am avut ocazia să 

cunosc niște oameni cu adevărat speciali. 
Acest proiect a fost într-adevăr 

un efort colectiv și ne-a ajutat să 
ne dezvoltăm în plan personal și să 
experimentăm plăcerea voluntariatului, 
aducându-ne astfel contribuția în 
societate. 

Zecheru Daniela, clasa a XI-a B
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Program internațional de nutriție/ 

Educație pentru sănătate
Junior Achievement România

Un stil de viață include mai multe componente prin care ne desfășurăm activitatea, de 
exemplu stilul de lucru, stilul recreațional, stilul de reacție la plăcere, stilul de soluționare, stilul de 
cunoaștere și stilul de comunicare.

 Stilul de viață sănătos este inflențat de modul în care ne hrănim, educația pentru sănătate 
fiind esențială pentru o dezvoltare armonioasă fizică și spirituală. Într-o societate modernă, aflată în 
plină evoluție avem nevoie de o educație formativă a elevilor, pentru a face față stresului cotidian. 
Educația pentru o alimentație sănătoasă presupune  acumularea de cunoștințe cu valoare științifică 
și exersarea voinței, perseverenței și motivației de a adopta un stil sănătos de hrănire.

Programul Educaţie pentru sănătate-Nutriţie implementat în Colegiul Național 
„Alexandru Ioan Cuza” Municipiul Ploiești prin sprijinul doamnei director Rodica Popescu și prin 
intermediul Organizaţiei de Educaţie Economică şi Antreprenorială ”Junior Achievement” România 
are ca scop principal dezvoltarea unor competențe esențiale pentru viața personală.

 
Din 1918 în lume şi din 1993 în România, Junior Achievement implementează 

în şcoli programe de educaţie economică, antreprenorială, financiară şi de 
orientare profesională. 39 de țări din Europa și 123 din toată lumea urmează 
programele JA. În România, acestea se desfăşoară în peste 1.600 de şcoli 
publice din întreaga ţară, datorită parteneriatului cu Ministerul Educaţiei și 
Cercetării Științifice şi susţinerii financiare din partea comunităţii de afaceri. JA 
România este membră a JA Worldwide, USA şi JA Europe( www.jaromania.org.)

Programul de educație pentru o alimentație sănătoasă învață elevii să aleagă alimentaţia 
prin înţelegerea valorii nutritive şi energetice a alimentelor, precum şi a nevoilor organismului.

Cursul de nutriție a fost implementat sub formă de cerc de elevi și a fost destinat elevilor 
de liceu, la acest curs participând 45 de elevi din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a. Fiecare elev a 
primit gratuit un manual de alimentație sănătoasă, iar lecțiile au avut ca activități de studiu teme 
referitoare la Carbohidrați, grăsimi și proteine; Vitamine, minerale și apă; Recomandări pentru o 
alimentație sănătoasă; Ce mâncăm azi? Citirea etichetelor de pe alimente; Greutatea corporală 
ținută sănătos sub control!; Alimentație individualizată.

          

   

Cursul a fost finalizat cu un test online conceput și 
corectat de Junior Achievement. Pe baza răspunsurilor 
date și a punctajelor obținute, elevii au primit diplome 
prin care se certifică absolvirea cursului de nutriție. 
Bucuria primirii certificatelor de participare la cursul de 
nutriție a fost imortalizată de fotografii clasei a XI-a C.
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Ulterior, elevi ai clasei a XI-a C au oferit consultații nutriționale colegilor mai mici, elevi ai 
clasei a V-a A. După finalizarea cursului de nutriție, cunoștințele dobândite de elevii de liceu în 
domeniul alimentației sănătoase s-au materializat în realizarea unui proiect la care au participat 
elevi ai clasei a XI-a C și elevi ai clasei a V-a A, denumit „Lumină și culoare”. Prin imagini și 
desene, elevii clasei a V-a A au fost îndrumați de colegii lor mai mari de la liceu să  puncteze 
propriile greșeli nutriționale  și să  evidențieze ce presupune o alimentație sănătoasă pentru 
un adolescent în dezvoltare. Posterele realizate au fost jurizate de un grup de elevi de liceu ce 
au participat la programul JA, iar câștigătorii s-au bucurat că  planșele realizate de ei au  fost 
vizionate de profesorii colegiului și de ceilalți colegi  într-o expoziție a școlii realizată pe această 
temă.

 

Profesor Isofache Cătălina Anca
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ARMONIA
Majoritatea oamenilor percepe acest termen prin asocierea cu sunetul 

sau mișcarea, ori ca o caracteristică a relațiilor interumane. Astfel, un 
sunet sau o muzică poate fi armonioasă, o mișcare, un dans poate fi armonios, 
iar despre anumite persoane se poate aprecia că sunt în armonie. 

DEX-ul ne definește armonia : 
* Potrivire desăvârșită a elementelor unui întreg; 
* Bună înțelegere în relațiile dintre două persoane, două colectivități etc.
* Îmbinare melodioasă a mai multor sunete, concordanță fonică între 

sunete;
* Potrivire desăvârșită a elementelor unui întreg.
Johannes Kepler – german matematician, astronom, naturalist, în 

,,Armonia lumii” spune că principiul real care stă la baza creației este 
armonia muzicală  - viteza mișcării planetelor de-a lungul orbitelor este 
în relație directă cu frecvența unei note muzicale, iar împreună toate 
planetele generează muzica celestă.

Termenul de armonie - a fost identificat la procesul de evoluție a Universului 
ca o măsură de acordare a mentalului și a fizicului cu activitatea Universului.

Omul este văzut unitar în dualitatea sa spirituală și fizică, armonizat 
cu regulile Universului, cu regulile creației, putându-se afirma ca o potrivire 
desăvârșită a sa în activitatea întregului definit de activitatea Universului. 
Legile creației exclud conflictele, distrugerile și disputele, răul și dezordinea.

Așadar, pentru termenul de  armonie putem avea și următoarea formulare:
* Acționarea unitară a corpului prin unificarea părților sale și contopirea 

cu adversarul în toate direcțiile, astfel încât adversarul să nu mai fie 
considerat adversar, reprezentând armonia cu tine însuți, cu adversarul ca 
parte a mediului înconjurător, în contextul respectării principiilor specifice.

Dacă sunteţi bolnavi, înseamnă că aţi întreţinut o stare de dezordine 
în voi: aţi hrănit anumite gânduri, anumite sentimente, anumite atitudini şi 
acestea au ajuns să se reflecte asupra sănătăţii voastre. Cea mai bună armă 
împotriva bolii este armonia: zi şi noapte gândiţi-vă să vă sincronizaţi, să vă 
puneţi în acord, să fiţi în corespondenţă cu întreaga viaţă, viaţa nelimitată, 
viaţa cosmică. Aceasta înseamnă adevărata armonie. A te armoniza cu câteva 
persoane: cu soţia sau soţul, copiii, cu părinţii, cu vecinii, cu prietenii, este 
totuşi insuficient. Trebuie să fiţi în acord cu viaţa universală!

                                                                                     Profesor de fizică RODICA POPESCU
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LEGILE  FIZICII
     
 Fiecare obiect sau fenomen din natură are numeroase legături cu alte obiecte 

și fenomene. Relațiile esențiale, generale, necesare și reproductibile dintre mărimile 
care caracterizează starea unui sistem fizic, sau desfășurarea unui fenomen fizic se 
reflectă în legile fizicii. 

Descoperirea legilor este obiectivul principal al tuturor științelor. 
Cunoscând legile naturii, omul poate stăpâni forțele naturii și le poate pune în 

slujba progresului.
Multă vreme legile fizicii au fost descoperite numai pe cale experimentală, ele 

fiind rezultatul procesului de cunoaștere a fenomenelor naturii prin generalizarea 
datelor furnizate de experiment. Legea dedusă direct din experiment, legea 
empirică, nu satisfice însă întru totul cerințele cunoașterii științifice, atât timp cât nu 
primește o demonstrație riguroasă. 

În fizica timpurilor noastre legile sunt în principal deduse ( stabilite) pe cale 
teoretică și verificate experimental, metodele fizicii teoretice având astfel un rol 
esențial în descoperirea legilor.

Studiul cantitativ al fenomenelor fizice arată că mărimile care caracterizează 
starea asupra unui fenomen fizic se află într-o strânsă și bine determinată legătură 
între ele, ceea ce  se poate exprima prin relații matematice, funcții ( explicite sau 
implicite), ecuații diferențiale etc.

Astfel, de exemplu: poziția mobilului și momentul în care se găsește el în 
această poziție, presiunea, volumul și temperatura unei mase de gaz, forța de 
interacțiune dintre purtătorii de sarcini electrice și distanța dintre ele, tensiunea 
electromotoare de inducție și viteza de variație a fluxului magnetic etc. sunt legături 
logice, caracterizate printr-o determinare cantitativă, ce se poate exprima cu relațiile 
matematice respective.

În cunoașterea naturii au importanță atât legile calitative, cât și cele cantitative, 
primele rezultând din studiul fenomenelor, mai ales într-un stadiu mai puțin avansat, 
iar cele din urmă într-un stadiu mai avansat al științei. În fapt, nu se poate rupe 
legea cantitativă de legea calitativă corespunzătoare, prima incluzând-o pe cea 
de-a doua.

În diferitele domenii ale fizicii există legi care sunt exprimate prin ecuaţii 
analoage. Specificul fenomenului din domeniul respectiv se oglindește în 
semnificația (natura) mărimilor și a confidențelor din ecuațiile respective. Astfel 
oscilația mecanică liniară forțată a unui sistem care se mișcă într-un mediu cu 
frecare este exprimată printr-o ecuație analoagă cu aceea a oscilației unui circuit 
electric oscilant cu elementele sale legate în serie. 

Caracterul analogic al ecuațiilor care exprimă legi din diferitele domenii ale fizicii 
permite cercetarea fenomenelor dintr-un domeniu mai ușor accesibil experienței și 
tragerea concluziilor privitoare la fenomene dintr-un alt domeniu, a cărui cercetare 
experimentală ridică dificultăți. 

În felul acesta sunt studiate de exemplu, vibrațiile sistemelor mecanice cu 
ajutorul vibrațiilor (schemelor) electrice. 

Există relații matematice analoage mai simple care exprimă legi din diferite 
domenii ale fizicii : legea dilatației liniare – legea de variație a rezistivității în funcție 
de temperatură , legea atracției universale – legea lui Coulomb, legea dezintegrării 
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radioactive – legea descărcării aperiodice a unui condensator. Și în cazul acestor 
relații analogia există pe de o parte între mărimile variabile, pe de altă parte, între 
mărimile constante a căror natură caracterizează fenomenele corespunzătoare. 

  Legile fizicii au un grad diferit de generalitate. Astfel, se pot deosebi legi 
cu o sferă de acțiune mai largă, legi generale și legi proprii numai unor domenii 
restrânse ale fenomenelor fizice, legi particulare. Astfel, legea transformării și 
conservării energiei are un caracter general, acționând în fenomenele de mișcare 
a materiei organizată la diferite nivele - molecular, atomic, nuclear, și la nivelul 
particulelor elementare; în schimb, legile gazelor, ca de pildă legea Boyle- Mariotte, 
legea Gay –Lussac, legea Charles etc. se referă la un domeniu mai restrâns 
de fenomene. Foarte multe legi particulare pot fi deduse din legi mai generale. 
Exemple în această privință : legile cinematicii rezultă din legile dinamicii , legea I 
a lui Kirchhoff pentru un nod de rețea  electrică rezultă din legea conservării sarcinii 
electrice, legile gazelor ideale pot fi deduse din relația presiunii dată de teoria 
cinetico-moleculară.

 Asupra exprimării legilor sub formă matematică pot fi făcute anumite convenții. 
Trecerea de la un grup de convenții la altul poartă numele de transformare.

Legile fizicii au un caracter obiectiv. De aceea, forma matematică a legilor 
trebuie să rămână independentă în raport cu diversele convenții făcute asupra 
măsurării mărimilor care intervin în expresiile legilor. Proprietatea legilor de a-și 
păstra forma matematică față de transformări se numește invariant.

Legile fizice sunt invariante  în raport cu diverse sisteme de unități folosite, 
precum și în raport cu trecerea de la un sistem referențial la altul.

Invarianța legilor fizicii constituie un principiu fundamental în fizică, cu o 
importanță deosebită teoretică și practică. Invarianța legilor fizicii în raport cu 
diversele sisteme de unități este asigurată prin omogenitatea relațiilor matematice 
care exprimă legile fizicii, ceea ce înseamnă că ambii membri ai formulei 
matematice trebuie să aibă grade de  omogenitate egale, în raport cu fiecare din 
unitățile fundamentale.  Invarianța legilor  fizicii în raport cu trecerea de la un sistem 
referențial la alt sistem referențial, este specificată în teoria relativităţii elaborată 
de Einstein, una din teoriile fundamentale ale fizicii, cu importanță excepțională în 
descrierea fenomenelor naturii.

Reflectând, legile fizicii au un rol deosebit de important în cunoașterea naturii, 
a legăturilor interne, legice ale fenomenelor. Cunoașterea acestor legături constituie 
în fapt explicarea fenomenelor.  Raporturile matematice și suporturile fizice sunt 
elemente de bază ale explicării științifice. Cunoașterea izolată a diferitelor legi fizice 
nu este suficientă pentru explicarea fenomenelor și a obiectelor fizice. Pătrunderea 
în esența acestora necesită integrarea legilor „izolate” în sisteme coerente. Un 
astfel de sistem integrat îl constituie teoria fizică, sistem de explicare unitară a 
unui mare număr de fenomene. 

   Legea şi teoria într-o strânsă legătură una cu alta, prin funcția lor cognitivă, 
au un rol fundamental în dezvăluirea aspectelor mișcării fizice a materiei, în 
formarea de către om a unei imagini științifice din ce în ce mai complete despre 
lume.

                                                  Profesor de fizică RODICA POPESCU
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„Informaţia nu este cunoaştere. Singura sursă a cunoaşterii este experienţa.” 
(Albert Einstein) 

 
 

Când te inspiră Einstein şi Arhimede… 
 Fericesc clipele de tainică lectură pe care mi le-a dăruit Albert Einstein printr-o carte, 
intitulată cu modestie şi măsură, „Cum văd eu lumea”, scrisă tocmai de omul căruia, preţ de un 
secol, nu i s-a găsit măsura. Cel care scria: „Lucrul cel mai frumos pe care-l putem trăi este 
tainicul. Cine nu-l cunoaşte, cel care nu se mai poate mira, nu se mai poate minuna, acela este, 
pentru a spune aşa, mort, iar ochii săi sunt închişi.” Să recunoaştem că celor puşi să semene fizică 
li s-a dat un dar. Acela de a dezvălui „mirabila sămânţă”. Şi într-un mod special, suntem chemaţi 
să călăuzim elevii în lumea văzută şi mai apoi, nevăzută a naturii. Însuşi Einstein califica drept 
îndrăzneală următoarea definiţie a ştiinţei: „Încercarea de reconstrucţie ulterioară a existenţei prin 
procesul de conceptualizare”.  Şi cum strădania omului în a reconstrui existenţa va dura, a 
semăna fizică în primii ani de studiu înseamnă extraordinara luptă de a ordona lumea percepţiilor 
în care a trăit învăţăcelul pană la vârsta de 12 ani. Între noi şi elev sunt două prisme de reflecţie, 
pe care le putem asemui cu două prisme optice prin care trece lumina conceptului ştiinţific.  Spre 
exemplu, conceptul „interacţiune”  pleacă dinspre cel ce expune prin nenumărate concretizări, 
particularizări, ale acţiunilor reciproce dintre corpuri. Această „descompunere” a conceptului este 
viu colorată în dialogul cu elevul, îndeosebi prin experimentele de fizică fără de care nu poţi 
convinge. Şi apoi intervine „compunerea” conceptului prin prisma gândirii elevului, lumea viu 
colorată a percepţiilor sintetizându-se în conceptul abstract al ecuaţiilor şi formulelor…În primii 
ani de studiu a fizicii, elevii depun eforturi pentru a urca trepte în logica acestei discipline, de la: 
 

-a observa corpuri până la a identifica interacţiuni; 
-a  măsura proprietăţi până la a calcula erori de măsură; 
-a denumi proprietăţi fizice până la a defini mărimi fizice; 
- a scrie formule fizice până la a rezolva probleme; 
- a raţiona scheme cauză-efect până la a enunţa o lege fizică; 

 
 
Probabil mulţi ne întrebăm dacă elevii noştri la paispezece ani au ajuns la „pârg”, astfel 

încât „curiozitatea divină pe care o posedă orice copil sănătos”(Einstein) să primească informaţia 
că:  electronul posedă cea mai mică sarcină electrică cu valoarea numerică      

q0= -1,602·10-19 C(coulomb). 
Aşadar,  „semănătorul  fizicii” trebuie să dea tonul intrării în lumea tainică a atomului. 
Întâmpinând elevii cu un „test oral“ care propunea cea mai firească temă - „Îmi amintesc de o 

lecţie frumoasă de fizică”, am căutat răspuns la două întrebări: 
1. Ce a fost mai interesant pentru elevi la orele de fizică? 
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2. Cât de mult se apropie elevii de un limbaj ştiinţific? 
La „test”  în proporţie de 90% au relatat despre experimentele efectuate în orele de fizică, 8% 

au vorbit despre teme teoretice şi 2% au exprimat impresii generale. Iată cum arată balanţa 
răspunsurilor: raportul între experienţele enunţate şi temele teoretice este de 6/1, la care adaug 
remarca unora „Orele în care am făcut experienţe au fost minunate!” Să vii în laboratorul de 
fizică inspirat de Arhimede cu: castane, boabe de fasole sau porumb, monede metalice sau alte 
corpuri din material necunoscut, dorind să le determini volumul, să astepţi cu uimire atingerea 
echilibrului termic pentru a descoperi ce material necunoscut ascunde corpul cufundat în 
calorimetru sunt „paşi şi unelte” prin care stimulăm spiritul de investigaţie, conform înţelepciunii 
cuprinse în enunţul „devii experimentat doar încercând, verificând şi măsurând”. Iată de ce 
trebuie să dăruim elevului nostru posibilitatea de a încerca, verifica, experimenta. Cum altfel să-i 
dăm curajul să aspire la ideea că şi el poate reconstrui lumea? La a doua întrebare, cea care îşi 
propunea să măsoare apropierea elevului de un limbaj ştiinţific, am surprins mai multe categorii 
de elevi: unii păstrează în memorie „un termometru în care urcă mercurul”, alţii precizează că au 
măsurat „temperatura de încălzire a apei” , alţii „temperatura de echilibru a amestecului”. Unii îşi 
amintesc că au văzut scripeţi  şi au acţionat asupra sforilor ridicând greutăţi, alţii au reţinut că 
„forţa activă aplicată scripeţilor mobili e jumătate din cea aplicată scripeţilor ficşi”. Ca o 
concluzie de final, peste 70% dintre elevi au ajuns la performanţa de a se exprima ştiinţific, 
folosind în limbajul lor mărimi fizice, fenomene şi legi. E mult, e puţin?  Parafrazându-l pe 
Einstein, după cum văd eu lumea, procentul are consistenţă. Să nu uităm cât de greu este să 
depăşeşti stadiul impresiilor şi prin câte meandre trece raţionamentul pentru a ajunge să dea 
expresie fizicii! 
 
 
                                                                                                                Laborant fizică                                            
                                                                                                               Ing. Irina Sturm 
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2015 – Anul  Internațional al Luminii
„Lumină am luat și lumină dau astăzi  celor ce vor lumina”

                                                                                                                      Constantin Gh.Brădățeanu

La propunerea organizațiilor științifice din întreaga lume, inclusiv SPIE (Societatea 
Internațională pentru Optică și Fotonică), în luna iulie 2014, Adunarea Generală a Națiunilor 
Unite a declarat anul 2015 ca fiind ANUL  INTERNAȚIONAL  AL  LUMINII (AIL). Acesta este 
un proiect educațional interdisciplinar si de comunicare științifică, ce are scopul de conştientizare 
la nivel mondial a modului în care tehnologiile bazate pe lumină promovează dezvoltarea 
durabilă şi oferă soluţii globale în  domeniul energiei, educaţiei, agriculturii şi sănătăţii.

Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc la Paris în perioada 19-21 ianuarie 2015, unde 
au participat peste 1000 de savanți și oameni de știință din cca 100 de țări.Au participat peste 200 de  
laureați ai Premiului Nobel, cardinali, oameni de cultură și știință, iar România a fost reprezentată 
de o delegație  în frunte cu președintele Academiei Române - academician V.Vlad.

Sigla evenimentului conține:  soarele - originea vieții, durabilitatea, originalitatea; și drapelele 
-dimensiunea internațională (culorile lor simbolizează spectrul si legătura dintre știință, educație, 
artă și cultură). 

Aplicațiile luminii creează tehnologii avansate, îmbunătățind esențial condițiile de trai, 
indiferent de domeniul de aplicare: medicină, economie, comunicații, mediul ambiant și cel social, 
cultură și educație. Pentru România, Anul Internațional al Luminii 2015 coincide și marchează, 
extrem de puternic  astăzi , începutul unei noi etape a cercetării în fizică prin punerea în operă a celui 
mai mare proiect științific desfășurat vreodată în țara noastră și, în același timp, cel mai important 
dintre cei trei piloni actuali ai proiectului  Extreme Light Infrastructure (ELI), cel mai mare proiect 
european și internațional pentru cercetări de cel mai înalt nivel în domeniul laserelor de foarte mare 
putere, al interacțiunii laser-materie și al surselor secundare de radiație.

Anul 2015 este însemnat prin aniversările mai multor momente din istoria opticii. De 
menționat că însăși SPIE a fost organizată în 1955, sărbătorind în acest an a 60-a aniversare. O mai 
bună înţelegere a rolului pe care îl are lumina astăzi ca necesitate în egală măsură publică şi politică 
constituie esenţa a ceea înseamnă ANUL INTERNAŢIONAL AL LUMINII.

Toate aceste consideraţii elogioase la dresa luminii se referă la lumina artificială, la sursele de 
lumină create de om,dar „cultul luminii” are în vedere, cred, lumina naturală pe care ne-a dăruit-o 
cu generozitate Universul prin intermediul Soarelui acum 13 miliarde şi jumătate de ani. Şi, într-
adevăr, istoria Universului poate fi considerată ca istoria luminii, în timp ce istoria Fizicii este istoria 
Universului. De-a lungul veacurilor cercetătorii s-au ocupat de lumină pentru a discerne natura sa 
ca radiaţie electromagnetică cu caracter dual: corpuscul-undă, iar viteza sa de propagare în vid este 
de o valoare (3 x 108 m/s) care, deocamdată, nu s-a putut dovedi că poate fi depăşită. Fără îndoială 
că sursele de lumină, aşa-zis artificială, create de inteligenţa umană au un rol deosebit în societatea 
modernă, dar acestea nu pot înlocui (deocamdată) lumina solară. Ne putem lipsi de lumina Soarelui 
elogiind lumina pe care ne-o pot da cele mai perfecţionate surse de lumină create de om? Nicicum! 
Ca urmare, lumina solară a fost şi rămâne decisivă pentru existenţa vieţii pe Pământ - planetă a cărei 
ospitalitate se datorează stelei noastre reprezentată de SOARE.
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Lumina este peste tot în jurul nostru; ea duce informaţia din jur, la ochii şi creierul nostru, 

care lucrează împreună pentru a face posibil actul percepţiei. A vedea culori şi forme este a doua 
noastră natură, deşi lumina este un fenomen cel puţin straniu cînd o studiem mai îndeaproape.

Lucrările matematicianului, fizicianului și astronomului Al Hasan (01.07.965 – 06.03.1040) 
sunt considerate a fiind începutul studierii științifice a proprietăților luminii. În cariera sa, acesta: 
a descris structura ochiului, a dat o explicație corectă a vederii în culori, a elaborat propria teorie 
a luminii (ca fiind emisă de obiectele vizibile care ajung în ochi). El presupune, în premieră, că 
lumina se propagă rectiliniu cu viteza luminii. 

Caracterul ondulatoriu al luminii a fost  afirmat și  de Leonardo da Vinci (15 aprilie 1452 – 2 
mai 1519)  pictor, sculptor, arhitect, muzician, inginer, geolog, cartograf, botanist și scriitor italian. 
Acesta descrie camera obscură și lentila, explică lumina emisă de Lună ca fiind reflexia razelor 
solare. 

Termenul  „lumină”a fost propus în 1815  de fizicianul francez Jean Augustin Fresnel (1 mai 
1788 – 14 iulie 1827) , fiind considerat, alături de Thomas Young, fondatorul opticii geometrice. 
De-a lungul anilor, el a elaborat teoria difracției luminii, a studiat interferența razelor polarizante, a 
descoperit polarizarea eliptică și circulară a luminii.

Thomas Young (13 iunie 1773 – 10 mai 1829) a adus contribuții în numeroase domenii pentru 
care a fost admirat de către Einstein. Acesta a explicat fenomenul de acomodare a ochiului datorită 
variației curburii cristalinului, a obținut două surse coerente de lumină în urma experimentului de 
studiere a interferenței  , a introdus termenul de  „interferență” și a explicat inelele lui Newton.

Albert Einstein (14 martie 1879 – 19.04.1955) a explicat mișcarea browniană în baza ipotezei 
cuantice, aplicând calculul probabilităților și obținând valoarea numărului lui Avogrado, efectul 
fotoelectric și legile acțiunii chimice a luminii, a elaborat teoria relativității restrânse (1915), 
obținând relația masă-energie E=mc2 , unde c este viteza luminii in vid, teoria generală a relativității 
(1916).

În 1965 a fost descoperită radiația cosmică de catre astrofizicianul american A. Penzias (n. 
1933) si astronomul american R. Wilson (n. 1936), precum și transmiterea luminii prin fibră optică, 
invenție ce aparține fizicianului chinez Ch. K. Kao (n. 1933).

AIL  nu este doar o sărbătoare a fizicienilor sau a oamenilor de știință. Este o 
manifestare a omenirii. Fără lumină este întuneric nu doar în mediul înconjurător, ci și în 
sufletul și conștiința umana. Prin lumina înțelegem procesul integral al cunoașterii, educației, 
inteligenței, înțelepciunii.

Profesor Roșioară  Nela
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SUPERLASERUL DE LA MĂGURELE
Superlaserul de la Măgurele este o parte componentă a cunoscutului proiect Extreme Light 

Infrastructure (ELI), cel mai mare proiect european și internațional pentru cercetări de cel mai 
înalt nivel în domeniul laserilor de foarte mare putere, al interacțiunii laser-materie și al surselor 
secundare de radiație.

Proiectul ELI a debutat în anul 2004, fiind finanțat, în proporție de 80%, de către Uniunea 
Europeană. Investiția depășește 350 milioane de Euro, iar prin proiectele de anvergură care se vor 
realiza la București (ELI-NP), România va fi repusă pe harta selectă a inovației științifice mondiale. 
ELI este rezultatul colaborării a 13 țări europene (Bulgaria, Franța, Germania, Grecia, Italia, Lituania, 
Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Spania si Ungaria) și va cuprinde 
patru piloni:

• High Energy Beam Science (Știința fasciculelor cu energie înaltă), dedicat dezvoltării 
și utilizării fasciculelor în pulsuri ultrascurte de radiații de mare intensitate și particulelor care se 
apropie de viteza luminii. Această parte a ELI va fi realizată la Praga (Republica Cehă).

• Attosecond Laser Science (Știința laserilor la nivel de atosecunde) va derula investigații 
temporale ale dinamicii electronilor din atomi, molecule, plasme și solide la nivel de attosecundă. 
Acest pilon ELI va fi instalat la Szeged (Ungaria).

• Pilonul Nuclear Physics (Fizica nucleară) va fi construit la Măgurele (lângă București) și 
se va concentra pe fasciculele ultra-intense pe radiații vizibile (laser) și invizibile (γ). În timp ce 
procesele atomice sunt foarte potrivite pentru radiațiile laser vizibile sau în infraroșu, ELI-NP va 
genera și fluxuri de particule și radiații, cu energii mai mari si foarte intense, necesare pentru studiul 
proceselor nucleare.

• Ultra High Field Science (Șiința câmpurilor de radiații ultra-intense), care va explora 
rațiunea relativistă laser-materie într-o gamă de energie în cadrul căreia, vor prevala fenomene 
absolut noi, cum ar fi interacțiunea dominată de radiații. Hotărârea referitoare la amplasamentul 
celui de-al patrulea pilon va fi luată ulterior validării tehnologiilor de către ceilalți trei piloni.

Infrastructura proiectului Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics (ELI-NP)  se bazează 
pe următoarele două componente:

* un sistem laser de putere foarte mare, unde fasciculele care provin de la două lasere de 
interacție cu Yb:YAG, crio-răciți, care emit lumină verde cu P= 10 PW, cu durată de 20 fs, sunt 
compuse coerent pentru a se obține densități de putere de ordinul 1023-1024 W/Cm2 sau câmpuri 
electrice cu intensități de aproximativ 1015 V/m (de 1000 de ori mai intens decât câmpul electric din 
jurul nucleului). Menționez faptul că puterea laserului de la Măgurele va fi de 10 ori mai mare decât 
puterea celor mai mari lasere din lume (ex. Lawrence Livermore National Laboratory are P=1 PW).

* un fascicul de radiație γ foarte intens și strălucitor ( 103γ/s), cu o lățime de bandă de 0.1 %, 
și energie reglabilă pâna la E γ > 19 MeV, obținut prin împrăștierea Compton inversă necoerentă a 
unei radiații laser pe un fascicul intens de electroni relativiști, produs de către un  accelerator liniar 
de RF, care va furniza energii de până la 300 MeV, iar ulterior de 720 MeV. Există și un sistem de 
colimare, care folosește avantajul corelațiilor radiației γ împrăștiate, pentru selectarea lărgimii de 
bandă a fasciculului γ. Un circulator de fascicule laser la punctul de intersecție, pentru asigurarea 
intersecției tuturor fasciculelor laser cu cele 32 microfascicule de electroni. Echipamentele laser si γ 
vor fi funcționale în anul 2018.

Proiectul ELI-NP mai are încă două elemente de bază: clădirea, precum și experimentele 
propriu-zise. Construcția a început în vara anului 2013, și va avea două corpuri solidare: corpul 
laserelor, cu 8 niveluri subterane. Construcția va fi așezată pe un set de amortizoare seismice 
ultrasensibile, care o vor proteja de vibrații. Energia necesară va fi asigurată de 1000 de pompe 
geotermale, iar experiențele se vor face într-un buncăr cu pereți de grosimea 2m.
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Fasciculul γ va avea proprietăți unice în lume și va deschide noi posibilități pentru spectroscopia 

de înaltă rezoluție la energii înalte de excitare. Aceasta va conduce la o mai bună întelegere a structurii 
nucleare și descoperirea unor proprietăți fluctuante în timp și energie. Investigarea detaliată a 
rezonanței dipolare de tip ,,pygmy”, peste si sub pragul emisiei de particule, este esențială pentru 
nucleosinteză, fenomen fundamental în astrofizică.

În accelerarea ionilor, laserul de mare putere permite producerea de fascicule de ioni de 1015 
ori mai dense decât se pot obține în prezent prin accelerarea clasică. Mecanismul de reacție în 
cascadă fisiune-fuziune poate fi apoi folosit pentru producerea, în premieră, a nucleelor grele bogate 
în neutroni. Cu acest timp de mecanism de accelerare laser se pot aduce contribuții semnificative la 
una dintre problemele fundamentale ale astrofizicii, producerea de elemente mai grele decât fierul în  
Univers, originea elementelor grele rămâne una dintre cele mai importante 11 întrebări rămase fără 
răspuns din fizica modernă.

Fasciculul γ poate, de asemenea, oferi acces către cercetări menite să deschidă multe noi 
posibilități de aplicații. Fasciculele γ în sine pot fi utilizate pentru a determina distribuția izotopilor 
materialelor nucleare sau a deșeurilor radioactive, de la distanță, prin intermediul măsurătorilor 
de rezonanță de fluorescență nucleară (NRF). În cazul energiilor mai joase, rezoluția ridicată a 
fasciculelor este foarte importantă pentru analiza structurală a proteinelor. În plus, vor fi produse 
fascicule intense de neutroni și pozitroni de joasă energie, care oferă acces la domenii din știința 
materialelor și științele vieții. Posibilitatea studierii aceleiași ținte cu aceste fascicule foarte diverse va 
deschide noi domenii științifice.

Laserul de mare putere va putea atinge densități de putere de până la 1024W/cm2. Prin 
experimentele combinate cu fasciculul γ și cel de electroni accelerați se vor putea studia noi 
procese fundamentale în electrodinamică cuantică (QED). Utilizarea laserului de mare putere și a 
fasciculului γ va duce la progrese importante în fizica nucleară și domeniile asociate, cum ar fi sinteza 
elementelor în astrofizică sau chiar observarea în fizica fundamentală a creării unei perechi particulă-
antiparticulă din vidul cuantic. În domeniul fizicii nucleare fundamentale ELI-NP poate aduce o 
mai bună înțelegere teoretică a rezonanțelor nucleare compuse. Față de infrastructurile γ anterioare, 
lățimea de bandă mult îmbunătățită este decisivă pentru noua infrastructură. Unele experimente, ca 
de exemplu experimentul privind violarea conservării parității, devin posibile doar datorită acestei 
lățimi de bandă mult mai bune. Marea majoritate a experimentelor făcute cu fascicule γ vor beneficia 
de lățimea de bandă îmbunătățită, deoarece lățimea nivelelor nucleare studiate cu mult mai mici. 
Astfel, proporția dintre cuantele γ ,,bune” din interiorul lățimii nucleare de linie, comparativ cu 
cuantele γ ,,reale” din exterior, care suferă împrăștieri Compton și determină fondul de radiații în 
detectori, va fi îmbunătățită în mod semnificativ.

O importanţă deosebită va avea dezvoltarea unor tehnici pentru caracterizarea de la distanţă 
a materialelor nucleare sau a deşeurilor radioactive prin intermediul NRF (flourescenţă de 
importanţă nucelară).  Principalul avantaj al NRF este că procesele de excitare si dezexcitare au 
loc prin intermediul interacţiunii electromagnetice, forma de interacţiune cea mai bine cunoscută 
în fizică. Tehnica NRF permite determinarea mai multor mărimi, indiferent de modelul nuclear 
folosit. Este probabil să fie dovedit faptul că o caracterizare detaliată a elementelor utilizate parţial 
din combustibilul nuclear poate avea drept rezultat creşterea producţiei de energie în reactoare cu 
aceeaşi cantitate de combustibil (şi implicit de deşeuri radioactive). Pe de altă parte, noile scheme de 
producere de izotopi medicali prin reacţii de tip (γ,n) pot, la rândul lor, să ajungă să fie relevante din 
punct de vedere socio-economic. Noile tipuri de surse de neutron şi surse de pozitoni pot deveni de 
o mare importanţă pentru ştiinţele materialelor şi ale vieţii.

Proiectul ELI-NP va deschide drumul spre o nouă generaţie de acceleratoare de particule foarte 
puternice, care vor fi mai mici şi mai puţin costisitoare şi vor fi destinate cercetării fundamentale 
în fizică (nucleul atomic, astrofizică, electrodinamică cuantică), precum şi aplicaţiilor medicale 
(utilizarea fasciculelor de particule accelerate cu ajutorul laserelor în hadronoterapie, noi tehnici de 
imagistică medicală).

                                   
                                                            Profesor Roșioară Nela
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UDUTU
”YOU DO TOO !”

 UDUTU este un instrument de lucru util profesorilor în activitatea didactică, științifică și 
metodică. În UDUTU putem crea lecții pe care le putem administra în sistemul de cloud-computing.

UDUTU a primit premiul de excelență pentru cele mai bun instrument elearning în anul 2015 
”Udutu received an Award of Excellence by Best of Elearning! 2015”. Îmbunătățirea permanentă 
a programului a contribuit la realizarea unuia dintre cele mai puternice instrumente de pe piața de 
elearning. Programul UDUTU are un  aspect modern și conține  caracteristici solicitate de utilizatori, 
cum ar fi capacitatea de a organiza și sorta cursurile, note noi de design ce se pot descărca și salva, 
un management de bibliotecă îmbunătățit, o funcție de căutare în bibliotecă perfecționată, un suport 
pentru HTML5 fișiere multi-piesa.

Pentru utilizarea programului nu sunt necesare abilități de programare, nu  contează dacă ești 
un începător sau un designer experimentat. Udutu este un software ușor de utilizat, de formare on-
line, pentru pregătirea și utilizarea de  cursuri on-line. 

http://www.udutu.com/
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Software-ul UDUTU de eLearning este cloud-based, astfel încât se pot crea cursuri online de 

oriunde  există o conexiune la internet. Părțile interesate pot colabora prin intermediul browser-elor 
web preferate, pe orice sistem de operare sau platformă.

Poate fi utilizat de o unitate școlară sau de un grup mai mare de școli,  cu un mediu de învățare 
sofisticat, sau de  o organizație mică  începătoare  în  învățarea on-line, Udutu oferind  soluții ușor de 
utilizat prin pre-proiecte-șabloane, suport Multimedia, conformitate SCORM, încărcări PowerPoint.

Template-urile  permit  prezentarea fără  efort a materialelor educaționale, prin interacțiuni, 
gamification stil scenarii și prezentări media bogate. Se pot adăuga simulări ramificate, studii de caz, 
chestionare interactive  și evaluări complexe la cursuri online. Suportul  Multimedia creat de  Udutu 
poate folosi majoritatea formatelor grafice, audio și video, care sunt optimizate automat pentru 
livrarea web. Fără  o experiență de producție mass-media, se pot   integra cu ușurință multimedia 
în cursurile online. Cursurile  extrase din instrumentul de creație UDUTU  sunt conforme SCORM 
și  se integrează perfect în orice sistem LMS compatibil SCORM. Sistemul LMS poate fi utilizat 
online, fiind asigurat de UDUTU.Se pot încărca cu ușurință prezentările PowerPoint,  ca  HTML sau 
Flash folosind construția în iSpring import. 

Utilizând UDUTU se pot dezvolta cursuri  personalizate de e-learning. Serviciile UDUTU   
includ o varietate de cursuri de formare profesională, pre-construite, de actualitate și complet 
personalIzate pentru a se potrivi cu fiecare tip de școală. Cursurile  personalizate au fost dezvoltate 
pentru a economisi timp, efort și bani pe care  ar trebui să le investim în organizarea lecțiilor, 
putând  dezvolta o soluție adaptată e-learning pentru a satisface cerințele  de formare ale elevilor și 
profesorilor în secolul XXI. 

Succes în folosirea
UDUTU ( YOU DO TOO = ȘI TU POȚI SĂ FACI)!

                                            Prof. Isofache Cătălina Anca
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CUM O FI ,,SĂ N-AI PROBLEME”?
Cum o fi „să n-ai probleme”?
Este pentru mine la fel de greu de imaginat ca și, să zicem, viața într-un 

spațiu cu cel mult două dimensiuni.
Vii acasă înfometată și constați că nu găsești nimic comestibil. Este o 

problemă. Și e problema ta. Alta ar fi situația dacă acest lucru se întâmplă vecinei 
tale. E problema ei. 

Chiar dacă se pare că nu avem probleme, ni le facem singure.Și ce-și face 
omul cu mintea lui… 

Dacă se va întâmpla să-ți pui o întrebare, bineînțeles, mă refer acum la fizică 
și constatând că nu poți da un răspuns mulțumitor, pe baza experienței pe care o 
ai, urmează un singur pas (iar algoritmul?!), și acest pas este dorința imensă de a 
o rezolva, pentru ca întrebarea să se transforme într-o problemă. Problemă a ta. 
Din acest moment parcă ești alt om. Mergi peste tot cu ea ; citești și recitești 
tot ce crezi că te-ar putea ajuta; te trezești brusc din somn cu impresia că ai 
soluția; te surprinzi în timpul unor conversații pe care nu le auzi spunând ,,da” sau 
,, nu”, adică exact contrariul decât cerea uzanța și, în cazuri fericite ( în plină 
stradă), zici : ,,Am găsit!” (caz în care întreaga familie răsuflă ușurată).  Cu alte 
cuvinte, problema ta devine stăpâna ta.  Constați că, de fapt, nu ea este a ta, ci 
tu ești a ei. 

Sunt însă cazuri în care nu-ți pui tu întrebarea. Vine la tine o prietenă, o 
rudă, o colegă, un elev sau un fost elev care-ți spune că a găsit o cutare problemă 
pe care nu a reușit să o resolve. Constați că nici ție nu-ți este cunoscută și nici 
nu întrevezi o strategie imediată pentru rezolvare. Încerci abil să nu primești 
provocarea . Dar la apeluri de felul „știu că sunteți cel mai în măsură să dați 
o soluție” sau „dacă nici dumneavoastră nu mă ajutați...” sau „nu cred că nu o 
știți”  te înmoi și promiți că te vei ocupa de ea. Deh, „noblesse oblige!” Și devine 
problema ta. Situația este similară celei din următoarea istorioară: 

Mitică a împrumutat de la vecinul său o sumă mare de bani. Afacerea n-a mers, 
așa că omul se perpelește în așternut fără a putea închide ochii. A doua zi era 
scadența. Cum să-i spună lui Ion că nu-i poate da banii? Încercările timide ale soției 
pentru a-l liniști sunt zadarnice. Disperată, femeia deschide larg fereastra și strigă 
spre vecin: ,,Ioane! Ioane!” Ion apare la propria fereastră cu ochii mijiți de somn.

— Ioane, să știi că Mitică nu are de unde să-ți dea banii, țipă femeia și 
închise repede fereastra.

— Ce mi-ai făcut? Cum ai putut să-i spui asta? se lamentează îngrozit Mitică.
— Taci și dormi! porunci femeia. Lasă-l pe el să nu doarmă!
   Probabil o să mă întrebați cum se termină povestea cu problema ta. Depinde!  

Sunt cazuri în care reușești să dai de un rezultat interesant și atunci îl comunici 
și altora. Satisfacția este deosebită! Este, de asemenea,  posibil să constați, 
după un timp, că problema pe care tocmai ți-ai pus-o și ai rezolvat-o nu este nouă. 
O găsești cu soluție cu tot, comentată într-o anumită lucrare. Cu regretul că nu 
ești suficient de informat (întotdeauna e loc pentru mai bine) îți rămâne, în acest 
caz, o singură satisfacție: faptul că ai gândit bine. În sfârșit există o problemă 
pe care ți-o pui, simți că are soluție, dar nu reușești să dai de ea.   Încerci să o 
pasezi, dar nici așa nu afli soluția. Și tare ai vrea s-o afli.

Să n-ai probleme ar fi sinistru. Viața  este o mare problemă . Și cum ar fi să 
nu fie viață? Este o problemă la care nu am găsit încă soluție. Primiți provocarea? 

                                                                                           
Profesor de fizică RODICA POPESCU



42
SĂ

 M
A

I 
ÎN

V
Ă

Ţ
Ă

M
 C

E
V

A
PE DRUMUL BASMULUI ȘI AL POVEȘTII

EVOLUȚIA SPECIEI,
DE LA POPULAR LA LIVRESC 

PE DRUMUL BASMULUI ȘI AL POVEȘTII 
EVOLUȚIA SPECIEI, DE LA POPULAR LA LIVRESC 

 
 Un aspect important pe care trebuie să-l avem în vedere în studiul basmului, ca specie reprezentativă 
atât în cadrul speciilor folclorului literar, cât şi din punctul de vedere al programei şcolare în vigoare, care 
propune diferite concretizări spre studiu, îl reprezintă relaţiile stabilite între textul popular, autentic 
(referindu-ne la texte cum sunt cele din colecţia lui Ovidiu Bîrlea, înregistrate cu mijloace mecanice şi 
redate în scris cu fidelitatea şi celei mai fine pronunţii dialectale), variantele culese şi „îndreptate” de 
diferiţi culegători (Petre Ispirescu, spre exemplu) şi basmele re-create, scrise efectiv de autori cunoscuţi 
pornind de la modele folclorice dar utilizând mijloacele şi procedeele literaturii scrise (Mihai Eminescu, 
Ion Creangă, Ioan Slavici, Ion Luca Caragiale).  

Cronologic, raportul trebuie inversat într-o oarecare măsură, întrucât, deşi în ordinea importanţei 
ştiinţifice şi a relevanţei, basmele lui Bîrlea se situează în prim-plan, basmele culese şi corese au apărut 
primele, urmând tradiţia fraţilor Grimm(1812-1814). Le urmează, apoi, demersurile artistice conştiente ale 
scriitorilor care înţeleg valoarea inestimabilă a textului popular şi care îl valorifică atât sub forma 
naraţiunilor, cât şi ca punct de plecare şi sursă de inspiraţie pentru creaţii ample (aşa cum procedează Mihai 
Eminescu în poemul Luceafărul, a cărui origine folclorică - printre alte surse de inspiraţie - a devenit deja 
un loc comun al exegezei eminesciene.) Respectând proporţiile, putem afirma că acest tip de creaţii, 
încetăţenite în mentalitatea lingvistică obişnuită drept „basme culte”, reprezintă un prim pas al basmului 
popular spre modernitate şi, implicit, dau naştere unor creaţii care leagă creatorul anonim, pierdut în 
necunoscutul timpului, de scriitorul conştient de implicaţiile actului său scriitoricesc, de funcţionalitatea şi 
de urmările acestuia. În acelaşi timp, creaţiile de autor sunt expresia dorinţei conştiente de a face cunoscută 
literatura populară, chiar dacă stilul individual al fiecărui creator îşi lasă amprenta asupra textelor.  
 Din acest punct de vedere, Nicolae Filimon, Mihai Eminescu, Ioan Slavici, I. L. Caragiale şi, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, Ion Creangă pornesc de la prototipul folcloric al naraţiunilor culese, dar 
concretizările acestora poartă, indiscutabil, mărcile expresivităţii fiecăruia dintre ei. Astfel, basmele 
populare culese şi publicate de Mihai Eminescu, nu foarte numeroase -Călin Nebunul, Frumoasa Lumii, 
Vasilie-finul-lui-Dumnezeu, Borta Vântului, Finul-lui-Dumnezeu, Făt-Frumos-din-lacrimă- evidenţiază 
întrepătrunderea elementelor populare cu stilul autorului cunoscut. Dacă primele creaţii pot fi considerate 
moldoveneşti, Făt-Frumos din lacrimă este un basm de autor, în care influenţele romantice sunt vizibile. 
Din alt punct de vedere, basmele „autentic-populare” culese de 
Eminescu sunt texte care respectă schema obişnuită a naraţiunilor 
populare (sistemul de formule, sistemul actanţial, aventura eroică 
aduc în prim-plan pe Călin-Nebunul, cel mai mic dintre fraţi, un vânător 
„sarac-sarac”1, Vasilie-finul-lui- Dumnezeu, un om „sărac-sărac şi cu 
o mulţime de copii”2, un alt fin al lui Dumnezeu3; eroii pleacă fie în 
căutarea unor fete răpite de zmei, cu care se luptă, fie umblă după 
Frumoasa Lumii, fie să se certe cu vântul, fie să-şi salveze sora furată de 
zmeu). În cadrul acestora, stilul eminescian este mai puţin vizibil, 
spre deosebire de Făt-Frumos din lacrimă, naraţiune de referinţă pentru 
categoria basmului de autor: „Cu acest basm, Eminescu debuta ca 
prozator, dar în acelaşi timp oferea şi modelul a ceea ce se va numi basm 
cult, urmat la scurtă vreme de M. Pompiliu şi I. Slavici”4.  

Făt-Frumos din lacrimă reprezintă o creaţie unică, în 
interiorul căreia se reunesc elementele specifice naraţiunilor 
populare cu idei romantice. În linii mari, creaţia păstrează aspectul unui 
basm, începutul său fiind reprezentat de o formulă iniţială, dar aceasta este 
atipică: „Ȋn vremea veche, pe când oamenii, cum sunt ei azi, nu erau decât în germenii viitorului, pe când 
Dumnezeu călca încă cu picioarele sale sfinte pietroasele pustii ale pământului, - în vremea veche trăia un 
împărat întunecat şi gânditor ca mează-noaptea şi avea o împărăteasă tânără şi zâmbitoare ca miezul 

                                                 
1 Mihai Eminscu, Basmele românilor, V, Bucureşti, Editura Curtea Veche Publishing, 2010, p. 217. 
2 Ibidem, p. 237. 
3 Cf. Mihai Eminescu, Basmele…, V, p. 240. 
4 Ovidiu Bîrlea, Istoria..., p. 224. 

 
PE DRUMUL BASMULUI ȘI AL POVEȘTII 

EVOLUȚIA SPECIEI, DE LA POPULAR LA LIVRESC 
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luminos al zilei”5. Situaţia tipică a împăratului fără urmaşi prilejuieşte naratorului o serie de reflecţii şi 
consideraţii pe marginea inutilităţii existenţei nebinecuvântate, iar imaginile vizuale şi comparaţiile sunt 
folosite din abundenţă pentru a descrie portretul tinerei împărătese: „Părul ei cel galben ca aurul cel mai 
frumos cădea pe sânii ei albi şi rotunzi – şi din ochii ei albaştri şi mari curgeau şiroaie de mărgăritare 
apoase pe o faţă mai albă ca argintul crinului”6. Împărăteasa reprezintă întruparea îngerului blond 
eminescian, o imagine a frumuseţii desăvârşite, a inocenţei şi a nevinovăţiei. Concepţia, naşterea 
miraculoasă şi creşterea ieşită din comun a fiului de împărat atât de mult dorit şi aşteptat sunt descrise tot 
cu ajutorul comparaţiilor, al epitetelor şi al personificărilor, aspect care demonstrează că basmul Făt-
Frumos din lacrimă reprezintă un poem în proză. Descrierile de natură domină textul, iar imaginile create 
sunt parcă o transpunere a poeziilor eminesciene de natură şi iubire. Spre exemplu, descrierea palatului în 
care se găseşte tânărul împărat cu care Făt-Frumos se va lega frate de cruce evidenţiază o natură feerică, 
alcătuită pe baza imaginilor vizuale, a epitetelor şi a personificărilor: „Luna răsărise dintre munţi şi se 
oglindea într-un lac mare şi limpede, ca seninul cerului. În fundul lui, se vedea sclipind, de limpede ce era, 
un nisip de aur; iar în mijlocul lui, pe o insulă de samarand, încunjurat de un crâng de arbori verzi şi stufoşi, 
se ridica un mândru palat de o marmură ca laptele, lucie şi albă – atât de lucie, încât în ziduri răsfrângea ca-
ntr-o oglindă de argint: dumbravă şi luncă, lac şi ţărmuri”7. Mai departe, lupta lui Făt-Frumos cu Mama 
Pădurilor şi întoarcerea fetei de la baba cu şapte iepe printre cei asemenea ei sunt pasaje fantastice propriu-
zise, în care fiorul de spaimă însoţeşte realizarea textuală. Finalul basmului este realizat din aceeaşi 
perspectivă feeric-romantică, iar formula finală denotă intervenţia scriitorului care îşi raportează naraţiunea 
la percepţia umană asupra trecerii timpului: „Ş-au trăit în pace şi în linişte ani mulţi şi fericiţi, iar dac-a fi 
adevărat ce zice lumea: că pentru feţii-frumoşi vremea nu vremuieşte, apoi poate c-or fi trăind şi astăzi”8.  

Basmul lui Mihai Eminescu reprezintă un exemplu de îmbinare a stilului scriitorului consacrat cu 
elemente specifice basmului în general. Abundenţa detaliilor susţinute prin multitudinea de substantive şi 
adjective conturează descrieri ample, în care imaginile artistice (preponderent vizuale) se împletesc cu 
figurile de stil (repetiţii, enumeraţii, epitete, comparaţii, personificări, metafore). Accentul nu mai cade pe 
basm în sine, pe aventura eroică a protagonistului, sau pe sistemul de formule, ci pe descrierile de natură şi 
de spaţii, care evidenţiază un simţ pictural ieşit din comun. În felul acesta, Eminescu creează un „basm-
poem”9, o proiecţie în ideal a spiritualităţii romantice în ipostaza frumosului exacerbat, întrucât 
romantismul este curentul literar care încurajează excesele imaginaţiei, mai ales sub forma descrierilor. Pe 
lângă descrieri, în basm sunt introduse sentimente şi stări sufleteşti, care sunt prezentate amănunţit: 
„încolţea un dor mai adânc, mai întunecos, mai mare – dorul voiniciei!”10. Sentimentele sunt exprimate 
direct, fără rezerve: „eram să-ţi ţes o haină urzită în descântece, bătută-n fericire; s-o porţi... să te iubeşti cu 
mine”11. Întreaga construcţie narativă devine expresia sensibilităţii artistice a scriitorului care prelucrează 
textul şi-l transformă într-o proiecţie a propriei imaginaţii. Făt-Frumos din lacrimă este mai mult decât o 
simplă prelucrare a unui text popular, este o creaţie originală a unui autor care utilizează conştient şi 
intenţionat resursele artistice ale epocii sale şi ale propriului talent pentru a realiza o viziune personală a 
unei naraţiuni populare.  

Într-o manieră asemănătoare procedează şi Ioan Slavici, numai că basmele sale nu se remarcă  
exclusiv prin frumuseţea imaginilor artistice şi expresivitatea figurilor de stil, ca basmul lui Eminescu, ci şi 
prin simţul moral înnăscut şi accentele meditativ-filozofice ale  frazelor 
sale. Ca şi Eminescu, Slavici este scriitor de basme, pe care le re-
creează pe baza mai multor variante, pe care le combină şi le 
prelucrează succesiv. 

Influenţele romantice sunt vizibile şi în basmele lui Slavici (mai 
numeroase decât în celelalte cazuri: Zâna Zorilor, Floriţa din codru, 
Ileana cea şireată, Petrea Prostul, Limir-Ȋmpărat, Băiet sărac, Stan 
Bolovan, Rodul tainic, Negru-Ȋmpărat ş. a.). Dintre textele sale, Zâna 
Zorilor reuneşte mai multe variante şi evidenţiază comportamentul tipic 
al scriitorului care tratează o temă literară cu mijloacele şi modalităţile 
epocii şi curentului din care face parte. În cazul lui Slavici, observăm un paradox, explicabil printr-o 

                                                 
5 Mihai Eminescu, Proză literară, Timişoara, Editura Facla, 1987, p. 14. 
6 Ibidem. 
7 Mihai Eminescu, Proză literară, p. 16. 
8 Ibidem, p. 32. 
9 Cf. Octav Păun, Silviu Angelescu, Introducere, apud Basme, cântece bătrâneşti şi doine, București, Editura Albatros, 1983, p. 
XXXVI. 
10 Mihai Eminescu, Proză literară, p. 16. 
11 Ibidem, p. 18. 

luminos al zilei”5. Situaţia tipică a împăratului fără urmaşi prilejuieşte naratorului o serie de reflecţii şi 
consideraţii pe marginea inutilităţii existenţei nebinecuvântate, iar imaginile vizuale şi comparaţiile sunt 
folosite din abundenţă pentru a descrie portretul tinerei împărătese: „Părul ei cel galben ca aurul cel mai 
frumos cădea pe sânii ei albi şi rotunzi – şi din ochii ei albaştri şi mari curgeau şiroaie de mărgăritare 
apoase pe o faţă mai albă ca argintul crinului”6. Împărăteasa reprezintă întruparea îngerului blond 
eminescian, o imagine a frumuseţii desăvârşite, a inocenţei şi a nevinovăţiei. Concepţia, naşterea 
miraculoasă şi creşterea ieşită din comun a fiului de împărat atât de mult dorit şi aşteptat sunt descrise tot 
cu ajutorul comparaţiilor, al epitetelor şi al personificărilor, aspect care demonstrează că basmul Făt-
Frumos din lacrimă reprezintă un poem în proză. Descrierile de natură domină textul, iar imaginile create 
sunt parcă o transpunere a poeziilor eminesciene de natură şi iubire. Spre exemplu, descrierea palatului în 
care se găseşte tânărul împărat cu care Făt-Frumos se va lega frate de cruce evidenţiază o natură feerică, 
alcătuită pe baza imaginilor vizuale, a epitetelor şi a personificărilor: „Luna răsărise dintre munţi şi se 
oglindea într-un lac mare şi limpede, ca seninul cerului. În fundul lui, se vedea sclipind, de limpede ce era, 
un nisip de aur; iar în mijlocul lui, pe o insulă de samarand, încunjurat de un crâng de arbori verzi şi stufoşi, 
se ridica un mândru palat de o marmură ca laptele, lucie şi albă – atât de lucie, încât în ziduri răsfrângea ca-
ntr-o oglindă de argint: dumbravă şi luncă, lac şi ţărmuri”7. Mai departe, lupta lui Făt-Frumos cu Mama 
Pădurilor şi întoarcerea fetei de la baba cu şapte iepe printre cei asemenea ei sunt pasaje fantastice propriu-
zise, în care fiorul de spaimă însoţeşte realizarea textuală. Finalul basmului este realizat din aceeaşi 
perspectivă feeric-romantică, iar formula finală denotă intervenţia scriitorului care îşi raportează naraţiunea 
la percepţia umană asupra trecerii timpului: „Ş-au trăit în pace şi în linişte ani mulţi şi fericiţi, iar dac-a fi 
adevărat ce zice lumea: că pentru feţii-frumoşi vremea nu vremuieşte, apoi poate c-or fi trăind şi astăzi”8.  

Basmul lui Mihai Eminescu reprezintă un exemplu de îmbinare a stilului scriitorului consacrat cu 
elemente specifice basmului în general. Abundenţa detaliilor susţinute prin multitudinea de substantive şi 
adjective conturează descrieri ample, în care imaginile artistice (preponderent vizuale) se împletesc cu 
figurile de stil (repetiţii, enumeraţii, epitete, comparaţii, personificări, metafore). Accentul nu mai cade pe 
basm în sine, pe aventura eroică a protagonistului, sau pe sistemul de formule, ci pe descrierile de natură şi 
de spaţii, care evidenţiază un simţ pictural ieşit din comun. În felul acesta, Eminescu creează un „basm-
poem”9, o proiecţie în ideal a spiritualităţii romantice în ipostaza frumosului exacerbat, întrucât 
romantismul este curentul literar care încurajează excesele imaginaţiei, mai ales sub forma descrierilor. Pe 
lângă descrieri, în basm sunt introduse sentimente şi stări sufleteşti, care sunt prezentate amănunţit: 
„încolţea un dor mai adânc, mai întunecos, mai mare – dorul voiniciei!”10. Sentimentele sunt exprimate 
direct, fără rezerve: „eram să-ţi ţes o haină urzită în descântece, bătută-n fericire; s-o porţi... să te iubeşti cu 
mine”11. Întreaga construcţie narativă devine expresia sensibilităţii artistice a scriitorului care prelucrează 
textul şi-l transformă într-o proiecţie a propriei imaginaţii. Făt-Frumos din lacrimă este mai mult decât o 
simplă prelucrare a unui text popular, este o creaţie originală a unui autor care utilizează conştient şi 
intenţionat resursele artistice ale epocii sale şi ale propriului talent pentru a realiza o viziune personală a 
unei naraţiuni populare.  

Într-o manieră asemănătoare procedează şi Ioan Slavici, numai că basmele sale nu se remarcă  
exclusiv prin frumuseţea imaginilor artistice şi expresivitatea figurilor de stil, ca basmul lui Eminescu, ci şi 
prin simţul moral înnăscut şi accentele meditativ-filozofice ale  frazelor 
sale. Ca şi Eminescu, Slavici este scriitor de basme, pe care le re-
creează pe baza mai multor variante, pe care le combină şi le 
prelucrează succesiv. 

Influenţele romantice sunt vizibile şi în basmele lui Slavici (mai 
numeroase decât în celelalte cazuri: Zâna Zorilor, Floriţa din codru, 
Ileana cea şireată, Petrea Prostul, Limir-Ȋmpărat, Băiet sărac, Stan 
Bolovan, Rodul tainic, Negru-Ȋmpărat ş. a.). Dintre textele sale, Zâna 
Zorilor reuneşte mai multe variante şi evidenţiază comportamentul tipic 
al scriitorului care tratează o temă literară cu mijloacele şi modalităţile 
epocii şi curentului din care face parte. În cazul lui Slavici, observăm un paradox, explicabil printr-o 

                                                 
5 Mihai Eminescu, Proză literară, Timişoara, Editura Facla, 1987, p. 14. 
6 Ibidem. 
7 Mihai Eminescu, Proză literară, p. 16. 
8 Ibidem, p. 32. 
9 Cf. Octav Păun, Silviu Angelescu, Introducere, apud Basme, cântece bătrâneşti şi doine, București, Editura Albatros, 1983, p. 
XXXVI. 
10 Mihai Eminescu, Proză literară, p. 16. 
11 Ibidem, p. 18. 



44
particularitate a literaturii şi culturii române în general de până în perioada interbelică, şi anume, reunirea 
mai multor curente şi mişcări literare în creaţia unui singur scriitor. Astfel, Slavici scriitorul este subordonat 
în general realismului prin nuvelele psihologice şi romanul Mara, dar prin activitatea de culegător şi editor 
de basme, el se îndreaptă spre romantism. De altfel, pasaje din basmele sale ilustrează mentalitatea şi 
recuzita romantică, fiind şi indici ai fantasticului: „Cap n-are, dar nici fără cap nu e... Prin aer nu zboară, 
dar nici pe pământ nu umblă...”12. Prezenţa vrăjilor şi a ritualurilor, ca acţiuni, a vrăjitoarei şi a strigoiului, 
ca actanţi, sunt alţi indici ai fantasticului: „Vraja babei a fost bună. [...] mai zise apoi o zicală de câteva 
cuvinte şi intră în casă”13. Descrierile de natură, realizate literar, prin imagini artistice şi figuri de stil, 
evidenţiază stilul scriitorului şi intenţiile sale expresive: „Lasă că arborii erau tot cu crăci de aur, că 
izvoarele curgeau mai limpede decât roua, că vânturile se mişcau cântând, şi florile vorbeau vorbe dulci şi 
frumoase, dar Petru mai mult de mira de aceea că în întreagă această grădină nu era nicio floare desfăcută, 
ci numai boboci”14. Stilul indirect liber, folosit din abundenţă în acest fragment dar şi pe întreg parcursul 
basmului, aduce în atenţie gândurile şi frământările interioare ale personajului care este copleşit de ceea ce 
vede. Construcţiile exclamative şi interogative, alături de sensul cumulativ al subordonatelor concesive 
coordonate copulativ sintetizează frumuseţea peisajului, dar, în acelaşi timp, par a o minimaliza, în raport 
cu întrebările pe care şi le pune Petru, redate prin stilul indirect liber. Aceleaşi procedee se regăsesc în 
portetul Zânei Zorilor, un portret subiectivizat, pentru că este realizat din perspectiva eroului fascinat de 
înfăţişarea ei: „Nici nu era frumoasă... Dar de unde să şi fie!... [...] Destul când Petru privi la ea, aşa cum 
dormea în leagăn, el stete cu sufletul amorţit şi nu suflă mai mult în fluieraşul cel vrăjit... era încremenit de 
minunat ce se minuna... Ba frumoasă era... frumoasă!... mai frumoasă decât chiar cum ţi-ar părea că ar fi să 
fie Zâna Zorilor... mai mult nu vreau să zic!...”15 Abundenţa punctelor de suspensie accentuează trăirile 
sufleteşti ale personajului şi, totodată, reprezintă o modalitate prin care naratorul atrage atenţia asupra 
sentimentelor lui Petru.  

Fiorul fantastic este prezent pe tot parcursul basmului, mai ales în descrierea Vântoaselor care 
încearcă să redea lumii lumina oprită de Zâna Zorilor sau să-l găsească pe 
Petru şi apare, de asemenea, şi în alte basme ale lui Slavici, cum ar fi 
Floriţa din codru sau Limir-împărat. Vrăjitoarea  Boanţa şi vrăjile sale, 
Limir-Ȋmpărat, mortul-viu aflat în puterea Ielelor, ritualul complex prin 
care Sfânta Vineri, Sfânta Joi şi Sfânta Miercuri îl readuc pe Petru la viaţă, 
alături de alte evenimente ale basmelor (cum ar fi oprirea soarelui de către 
Zâna supărată că i-a fost luată apa vieţii) conturează un univers narativ în 
care se îmbină influenţele romantice (datorită cărora în basme pătrund 
indici ai fantasticului) cu stilul elaborat al scriitorului consacrat. Tonul 
meditativ al basmelor este conturat nu numai prin prezentarea 
sentimentelor şi trăirilor personajelor, ci şi prin microsecvenţe care 
realizează o posibilă definiţie metaforică a timpului: „Să nu se gândească 
nimeni că acesta ar fi fost râu ca toate râurile... Nu apă, ci lapte curgea aici, nu peste nisip de piatră, ci peste 
pietre scumpe şi mărgăritare... şi nu curgea lin sau repede, ci lin şi repede deodată, cum curg zilele omului 
fericit. Acesta a fost râul care curge jur împrejur pe lângă cetate... tot curge, tot curge... fără a mai sta, fără a 
mai merge mai departe”16 sau descriu tărâmul celălalt ca pe un spaţiu al eternităţii: „Lumea de pe celălalt 
tărâm era frumoasă, încât să tot treci prin ea, plină de lumină, de verdeaţă, de flori, de păsări cu pene 
frumoase şi de fiare blânde şi vesele. Şi în lumea asta omul nu îmbătrânea niciodată, ci rămânea mereu aşa 
cum a intrat în ea, fiindcă nici nu erau zile, soarele nici nu răsărea, nici nu apunea, ci era mereu lumină 
venită aşa din senin.”17 

                                                 
12 Ioan Slavici, Basmele românilor, VIII, Bucureşti, Editura Curtea Veche Publishing, 2010, p. 11. 
13 Ibidem, p. 9. 
14 Ioan Slavici, Basmele…, p. 25-26. 
15 Ibidem, p. 26-27. 
16 Ioan Slavici, Basmele..., VIII, p. 24. 
17 Ibidem, p. 25.  
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12 Ioan Slavici, Basmele românilor, VIII, Bucureşti, Editura Curtea Veche Publishing, 2010, p. 11. 
13 Ibidem, p. 9. 
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În ansamblu, basmele lui Slavici „descriu o traiectorie originală şi întrucâtva neaşteptată, deşi 
firească”18 şi realizează o sinteză unică de elemente romantice, cu accent pe indicii fantasticului (vrăji; 

ritualuri; vrăjitoare; mortul-viu; spaima, frica resimţite de personaj; creaturi ale 
întunericului etc.) şi coordonate ale naraţiunilor populare. Fiind basme de autor, 
creaţiile sale evidenţiază trăsături specifice, cum ar fi: îmbinarea imaginilor 
artistice şi a figurilor de stil (într-o măsură mai mică decât la Eminescu, însă), 
tonul meditativ, stilul indirect liber, sugerarea sentimentelor şi trăirilor sufleteşti 
complexe ale personajelor, abundenţa punctelor de suspensie şi a construcţiilor 
exclamative şi interogative. Alături de Făt-Frumos din lacrimă şi de creaţiile lui 
Nicolae Filimon, basmele lui Slavici conturează o categorie aparte de naraţiuni, 
pornite din oralitate, derivate dintr-un model popular, dar constituind creaţii 
originale şi de sine-stătătoare. Ele sunt ceea ce se numeşte basme de autor, 
creaţii aparţinând unor scriitori cunoscuţi, care valorifică literatura populară prin 
combinare şi recombinare de variante, de teme şi motive, toate subordonate 
stilului personal al scriitorului şi, mai ales, perioadei şi epocii literare în care 
acesta trăieşte şi creează. Spre deosebire de basmele populare, basmele de autor 

evidenţiază particularităţi formale şi de conţinut, cum ar fi: prezenţa descrierilor complexe, realizate cu 
ajutorul imaginilor artistice şi al figurilor de stil, aducerea în prim-plan a sentimentelor personajelor, 
abundenţa punctelor de suspensie (la Slavici), tonul meditativ al naraţiunii, stabilirea unei relaţii între 
narator şi cititori, prin adresarea directă. Protagoniştii basmelor de autor sunt mai mult decât simple 
scheme, aşa cum se întâmplă, de obicei cu eroii de basm, care sunt prezentaţi doar prin acţiunile lor, ei sunt 
personaje literare în adevăratul sens al cuvântului, care se îndrăgostesc, suferă şi sunt fericiţi la fel ca orice 
personaj dintr-un text literar clasic. Împreună cu celelalte procedee, mai ales prezenţa fantasticului, 
umanizarea personajelor devine o marcă specifică a basmului de autor, iar categoria în sine devine un prim 
avatar al basmului fantastic, cronologic vorbind, un avatar textual propriu-zis, care păstrează, în linii mari, 
structura modelului tradiţional de la care porneşte. 

 
    
                                                                                                                            Prof. dr. Oana Chelaru 
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FANTASTIC ŞI MIRACULOS

– CATEGORII ESTETICE ÎN BASM
Redescoperit mai ales în perioada romantică și utilizat ulterior ca sursă de inspirație de toți marii 

scriitori din toate epocile, folclorul reprezintă, chiar dacă poate părea un clișeu, un veritabil tezaur 
de spiritualitate românească, în care se păstrează, neîntinat, sufletul poporului român, identitatea sa 
națională la nivel cultural. Suntem datori să perpetuăm miturile fundamentale, motivele ce străbat 
creația populară și care au ajuns până la noi fie în culegerile de folclor, fie valorificate în operele 
marilor scriitori, iar una dintre cele mai accesibile creații, prin faptul că se adresează oricărei vârste, este 
basmul. Din punct de vedere literar, basmul este, în ciuda aparentei sale simplități compoziționale, o 
culme artistică, datorită marii lui capacități de transfigurare artistică a realității și de sublimare a trăirilor 
receptorului, condus către o lume a fericirii, în care binele și dreptatea triumfă întotdeauna. Romanticii, 
ca primii mari culegători de folclor, au intuit în basm o specie poetică de un farmec irezistibil datorită 
faptului că el operează cu situații și mai cu seamă cu însușiri absolutizante. Totul este zugrăvit în alb și 
negru, fără nuanțe intermediare, actanții sunt fie abominabili, fie idealizați în grad maxim. Ciocnirile 
extrem de violente se termină printr-un final grandios și luminos, culmea exuberanței ce se poate 
închipui în ciclul vieții omului. Aderența ascultătorului este deplină, fără ezitări, după tensiune urmând 
desindere, într-o succesiune ce captivează mereu atenția ascultătorului.1

În numeroase încercări de definire a basmului, cercetătorii au asimilat între trăsăturile speciei 
apariția elementului fantastic sau fabulos sau miraculos. Cele trei concepte înrudite reprezintă 
categorii estetice care circumscriu acest tip de narațiune, din care nu pot lipsi, așa cum remarca George 
Călinescu, elementul himeric sau fabulos.

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, fantasticul este ceva care nu există în 
realitate; creat, plăsmuit de imaginație; ireal, fantasmagoric, fabulos.2 În strânsă legătură cu acest 
concept, literatura fantastică este delimitată ca un gen de literatură în care elementul preponderent îl 
constituie imaginația, irealul. Pe de altă parte, miraculosul reprezintă un obiect/ realitate produs printr-
un miracol, supranatural, uimitor, extraordinar; totalitatea elementelor supranaturale din basme și 
legende3, în timp ce fabulosul este definit ca ceva care depășește orice închipuire, enorm, extraordinar, 
care aparține lumii fabulelor, a legendelor, a mitologiei; fantastic, minunat, imaginar, ireal4. Concluzia, 
privind aceste definiții, ar fi aceea că  fantasticul și fabulosul sunt termeni sinonimi, iar termenul 
miraculos este înrudit din punct de vedere semantic cu acestea, în măsura în care denumește un produs 
al imaginației. Totuși, ei corespund  - în opinia majorității cercetătorilor – unor specii literare diferite 
(literatura fantastică desemnând de regulă povestiri, nuvele, chiar roman) și unor atitudini, sentimente 
diferite, reprezentând, așadar, categorii estetice diferite. 

Opinia lui Tzvetan Todorov în ceea ce privește aceste categorii estetice este următoarea: 
fantasticul nu durează decât doar atât cât ține ezitarea: ezitare comună a personajului și a cititorului, 
aceștia fiind chemați să decidă dacă ceea ce percep ține sau nu de realitate, așa cum se înfățișează 
ea opiniei curente. La sfârșitul povestirii, cititorul, dacă nu personajul însuși, ia o hotărâre, optează 
pentru o soluție sau pentru cealaltă și, prin însuși acest fapt, părăsește sfera fantasticului. Dacă el 
conchide că legile realității sunt neștirbite și că ele permit explicarea fenomenelor descrise înseamnă 
că opera aparține altui gen: straniul. Dacă, din contră, el conchide că numai admițând noi legi ale 
naturii, fenomenul poate fi explicat, pătrundem în alt gen, în sfera miraculosului.5 Așadar, fantasticul 
s-ar afla la granița dintre două genuri distincte, miraculosul și straniul. Miraculosul este definit de el în 
legătură directă cu basmul, care nu este decât o specie a miraculosului, caracterizându-se prin aceea 
că evenimentele supranaturale nu provoacă aici câtuși de puțin mirarea.6 Așadar, miraculosul s-ar 
opune fantasticului datorită absenței ezitării, dar și finalului basmului, care este închis, pe când proza 
fantastică presupune un final deschis, având ca noțiune de bază ambiguitatea.

1  Ovidiu Bârlea, Mica enciclopedie a poveștilor românești, Ed. Științifică și Enciclopedică, 
București, 1976, p.77
2  Dicționarul Explicativ al Limbii Române, s.v.fantastic, p.366.
3  Ibidem, p.638.
4  Ibidem, p.363.
5  Tzvetan Todorov, Introducere în literatura fantastică, Ed.Univers, București, 1973, p.59.
6  Ibidem, p.41.
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Această opinie i se pare insuficientă lui Sergiu Pavel Dan, care în lucrarea Proza fantastică 
românească, încearcă o delimitare a mai multor  tipuri de fantastic, considerând că nu există și nu poate 
exista o limită de principiu între miraculos și fantastic7, iar basmul este încadrat la categoria fabulosul 
feeric.  El pornește de la premiza că în accepția comună fantastic este sinonim cu inexistent, pe când 
literatura fantastică are ca scop să concureze cu realul, să reveleze o față nevăzută, neașteptată, ciudată, 
incredibilă – dar posibilă – a existenței universale. Fantasticul se asociază cu senzaționalul, enigmele, 
și tehnica suspansului epic. Imposibilitatea existenței acțiunilor în planul realului situează fantasticul în 
planul ficțiunii pure și generează un „joc al spaimei” – spaima nefiind, totuși indispensabilă fantasticului. 
Din această cauză, spune el, cel mai supranatural tărâm al imaginației omului, cel mai „fantastic” 
(în sensul vorbirii curente) sector al fanteziei – basmul – este oprit la porțile cetății8 fantasticului. 
Acest paradox este determinat de absența, în lectura basmului, a elementului surprinzător sau chiar 
înspăimântător, pentru că aici minunea e un fapt obișnuit, iar magia e lege. Aici supranaturalul nu 
îngrozește și nici măcar nu uimește, de vreme ce constituie însăși substanța universului, legea, climatul 
său. Nu încalcă nicio regulă: face parte din ordinea lucrurilor; e chiar ordinea, sau mai degrabă, 
absența ordinei lucrurilor. [...] De aceea zânele și căpcăunii n-ar putea neliniști pe nimeni. Imaginația 
îi exilează într-o lume îndepărtată, fluidă, etanșă, fără legătură și fără comunicare cu realitatea de 
fiecare zi, unde spiritul nu concepe că ele ar putea, la un moment dat, apărea.9 Incompatibilitatea 
basmului cu fantasticul constă, deci, din caracterul previzibil al elementelor supranaturale din basm, 
care nu mai produc asupra cititorului niciun efect de suspans și nici nu conduc la acea ezitare despre 
care vorbea Todorov, între două soluții posibile asupra evenimentelor. De altfel, Caillois face distincție 
între două tipuri de fantastic: fantasticul voit, adică operele de artă anume create pentru a surprinde și 
a dezorienta spectatorul prin inventarea unui univers imaginar și feeric, în care nimic nu se înfățișează 
și nimic nu se petrece ca în lumea reală și, pe de altă parte, un fantastic instituțional, în care include 
miraculosul din basme, din legende, din mitologie, pozele pioase folosite de diverse religii și idolatrii, 
delirul demenței, ba chiar și fantezia prea dezinvoltă.10

O distincție între cele două categorii face și Sabina Ispas, pornind de la ideile lui Todorov. 
Ea consideră că fantasticul înseamnă neliniște. Literatura fantastică descrie făpturi și fenomene 
supranaturale, care nu aparțin însă religiosului, legendei, mitologiei sau basmului.[...] Fantasticul 
apare în momentul când individul se îndoiește de posibilitatea miraculosului. În basmul fantastic este 
acceptat supranaturalul ca o substanță a universului, cu legile și specificul său.11

Gheorghe Vrabie abordează această problemă în lucrarea Structura poetică a basmului, unde 
afirmă că alegorismul și miraculosul constituie modalități fundamentale ale fabulosului folcloric. 
Alegoria reprezintă pentru el o înlănțuire metaforică, ce exprimă mai multe sensuri, fiind o încifrare 
a unor sentimente umane. Exemplifică prin broasca fermecată sau porcul fermecat sau copilul care 
plânge după tinerețe veșnică, situații în spatele cărora se ascund aspirații ale creatorului anonim, cu 
puternic impact asupra receptorului. Alegoria exprimă stări morale, încântă și poartă pe ascultători 
(cititori) în sfere dintre cele mai extravagante, în zone ale fanteziei.12 Autorul vorbește, pornind de la 
studiul lui Tzvetan Todorov Introducere în literatura fantastică, despre mai multe tipuri de alegorie: 
ezitantă, iluzorie, indirectă și precizează că basmul utilizează alegoria iluzorie, el fiind o formă de 
„literatură naivă” (Schiller), o fantazare. Alegoria se alătură miraculosului; în creația populară apare 
adeseori miraculosul hiperbolic de factură exotică, care constituie un procedeu de comunicare narativă 
care formează parabola, fabula extravagantă, care exprimă semnificații profund umane. Atât alegoria, 
cât și miraculosul sunt un rezultat al ficțiunii poetice.13 Este vorba, desigur, de crearea unor personaje 
fabuloase prin exagerare voită a unor trăsături, pornind de la ființe din lumea reală sau chiar de la om, 
cum ar fi personaje de genul Statu-Palmă-Barbă-Cot, Strâmbă-Lemne sau Gerilă.

                                                              Prof. limba română, Alina Ilie

7  Sergiu Pavel Dan, Proza fantastică românească, Ed.Minerva, București, 1975, p.41.
8  Ibidem, p. 44.
9  Roger Caillois, De la basm la povestirea științifico-fantastică,  Studiu introductiv la Anto-
logia nuvelei fantastice, Ed.Univers, Buc., 1970, p.17.
10  Roger Caillois, În inima fantasticului, Ed.Meridiane, 1971, p.14
11  Sabina Ispas, Fantastic și miraculos, în Povestea cântată, Ed. Viitorul Românesc, 
București, 2001, p.65-66
12  Gheorghe Vrabie, op.cit, p.25
13  Idem, p.26
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’’SURE YOU DIDN’T KNOW ALL OF THIS’’:

YOGA THERAPY
We all heard that yoga became an increasingly popular method of breathing, physical 

exercises and meditation which has been shown to lower blood pressure and improve resistance to 
psychological stresses. But only a few of us know the ’’rest of the story”:

Firstly, the name ’’YOGA’’ is derived from the Sanskrit word ’’YUJ’’, which means ’’to unify’’ or 
’’to yoke’’. So the meaning can be ’’to ensure union, harmony and balance”.

Yoga started in the East as a spiritual practice with much of its focus on meditation; according 
to Hindu mythology, Lord Shiva is considered to be the Adi Guru,or the first teacher of yoga. 
Introduced to the West by the author and naturalist Henry David Thoreau (one of the early known 
practitioners of yoga in the west), yoga is seen primarily as a physical practice with the focus being 
health and wellness across the Pacific Ocean.

A male who practises yoga is referred to as a yogi, while a female who practises yoga is called 
a yogini. 

Most people confuse the yoga chakras with the yoga limbs, but they have different meaning.
The seven chakras refer to the organs and body-systems in our body that we improve by doing 

yoga the right way:

- Central Nervous - Brain

- Autonomic Nervous – Eyes

- Respiratory

- Circulatory

- Digestive

- Reproductive

- Excretory

The eight limbs mean the eight stages of yoga practice – a  process of body, mind and soul uplift:
                
•  Yama – abstinence
• Niyama – observance
• Asana – posture                                                                    
• Pranayama - breath control
• Pratyahara - sense withdrawal
• Dharana – concentration
• Dhyana – meditation
• Samadhi - contemplation or absorption
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Yoga is famous for its power to cure many of the body and soul diseases, and it surely deserves 
its importance, as the yoga exercises:

•	Bring	relief	to	people	suffering	from	arthritis.
•	According	to	a	Norvegian	study,	boost	the	immune	system	on	a	genetic	level.
•	Can	reduce	food	cravings	and	the	habit	of	overeating.	(A	University	of	Washington	study	

claims that this happens because yoga increases the awareness of the physical and emotional 
sensations associated with eating.)

•	Improves	cardiovascular	health,	which	reduces	the	risk	of	heart	disease.
•	Are	an	ideal	and	risk-free	way	for	losing	those	extra	pounds.	The	’’Sun	Salutations’’	set	of	

yoga poses is the most useful:

 

•	Could	benefit	people	living	with	depression,	schizophrenia	and	other	psychiatric	conditions.	
(Other research has demonstrated the efficacy of yoga as an add-on therapy to improve withdrawal 
symptoms and social cognition.)

•	Improve	the	quality	of	sleep	in	many	people	suffering	from	insomnia.
•	Has	immense	anti-aging	benefits	by	strengthening	the	core,	toning	the	muscles,	improving	

cardiovascular function , helping in the secretion of  hormones and flushing our toxins from the body.
The best thing about yoga is that it is not just a way we can lose weight, tone our muscles or 

improve our health – it is, basically and originally, a way to clear our minds from the stressful life 
and to remember the important things that we are living for. You are not just practising when you’re 
standing on your head, you’re practising when you delete the bad, useless people out of your life 
so your mental energy is not totally consumed by hating or judging and can be directed to more 
beautiful and useful things, like becoming the radiant person you already are. In reverse, if there is 
one measurement by which you could see if a person is practising yoga, it is that they will be kind.
They will not make you feel inferior or treat you with disrespect; they will not be mean to you, not 
face-to-face and not on the internet, or through any medium. You will feel that they are not even 
talking behind your back.

In conclusion, yoga can be seen as the most important, useful, brilliant art our ancestors 
left us, as it is the only therapy which helps us discover ourselves and build up our self-confidence, 
based on finding the perfect connection between our body, mind and soul.

       
                                                                                                          Cristiana Daraban, clasa a IX-a F
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ELIADE  ŞI  SEDUCŢIA  FANTASTICULUI.  ÎNTRE  SACRU  ŞI  PROFAN

Temele şi motivele principale ale fantasticului lui Mircea Eliade sunt miturile, relaţia dintre 
sacru şi profan, ieşirea din timp, lumea ca spectacol, geografia sacră, misterul şi magia. Aplicând 
clasificarea lui Tzvetan Todorov, am putea spune că toate acestea duc la apariţia unui fantastic 
eliadesc, ce include elemente din ambele categorii – straniu şi miraculos, dozate   printr-o reţetă 
proprie, ce-şi are prezentarea pentru posteritate în opera ştiinţifică a lui Eliade, numită “Sacrul 
si Profanul”. În mare,  nuvelele fantastice eliadeşti se înscriu în formula propusă de Todorov, cu 
precizarea că cititorul român, cunoscător al miturilor, al simbolismului religios, înţelege fantasticul 
drept sacru ce se relevă prin hierofanii - manifestări concrete. În continuare, se cuvine să dăm 
cuvântul celui care, curios şi plin de devotament pentru om şi umanitate, în ani de studii şi cercetări, 
ne lămureşte asupra a ceea ce şi-a propus cu abnegaţie : “În sfîrşit, prin opoziţia dintre sacru 
şi profan, am înţeles să subliniem mai ales sărăcirea adusă de secularizarea unui comportament 
religios; dacă n-am vorbit despre ceea ce omul a avut de cîştigat din desacralizarea Lumii este 
pentru că am socotit că subiectul este mai mult sau mai puţin cunoscut cititorilor.”(Mircea Eliade, 
Sacrul si Profanul, 1995, 6) Despre termenii prin excelenţă ştiintifici – Sacru şi Profan – omul 
de ştiinţă dublat de scriitorul Mircea Eliade se va exprima în două dintre cărţile sale ştiinţifice cu 
valoare programatică : „Mitul Eternei Reîntoarceri” (1949), respectiv ”Sacru și Profan” (1956). 

Pentru a desluşi căile ascunse, pe cât este omeneşte cu putinţă, nu ne rămâne decât să apelăm 
din nou la cuvântul scriitorului, pentru că despre miracol, omul, oricât ar încerca să-l înţeleagă 
în mod raţional, nu va avea niciodată sorţi de izbândă, după cum Eliade observa : „Omul se face 
pe sine însuși și nu reușește să se facă în întregime decât în măsura în care se desacralizează și 
desacrealizează lumea. Sacrul este obstacolul, prin excelență, în fața libertății sale. Omul nu va 
deveni el însuși decât în măsura în care se va fi demistificat radical. Nu va fi cu adevărat liber decât 
în clipa în care-l va fi ucis pe ultimul zeu”(ibidem). Iată de ce fiecare dintre personajele lui Eliade 
care-şi trăiește „eliberarea” la ceasul „ales”, n-o va putea face decât   printr-o „moarte” simbolică în 
spaţiul Profan, pentru a renaşte liber şi curat în spaţiul Sacru. Însă o asemenea lucrare nu se face 
oricum, oricând, şi nici prin decizia omului, pentru că vrea el. În fapt, personajul în sine nici nu ştie 
că a fost ales, orbirea profană îl înconjoară şi-i ascunde calea, doar semnele anunţă, însă nu se ştiu 
citi încă, este nevoie de iniţierea-labirint, prin care sufletul rătăceşte şi rătăceşte, alături de iniţiator.

Pentru Eliade, mitul desemnează acea dimensiunea temporală şi spaţială care are alte 
coordonate decât cele normale. Mitul povesteşte o istorie sacră, relatează un eveniment care a 
avut loc într-un timp primordial, timp fabulos al începuturilor. Povestirea unui eveniment sacru se 
identifică astfel cu descifrarea unui mister. “A povesti” un mit înseamnă a spune ce s-a petrecut 
ab origine, afirmă Eliade în fiecare dintre studiile sale, iar diferenţa dintre lumea mitului şi lumea 
noastră o reprezintă tocmai distanţa dintre sacru şi profan.

În finalul cărţii “Încercarea labirintului”, volum alcătuit prin redarea exactă a unor dialoguri 
esenţiale, dar totuşi „circumstanţiale”, după cum declara scriitorul, ziaristul francez Claude Henri 
Roquet lasă pentru sfârşitul interviului cea mai spinoasă întrebare : 

Claude Henri Roquet:  Aţi vorbit adesea despre real.
Mircea Eliade:  Da.
C. H. R.:  Ce este realul pentru dumneavoastră? Ce este real?
M. E.:  Se poate defini, numai aşa? Nu pot să-1 definesc. Mi se pare că e evident şi dacă nu 

e evident, fără îndoială, e nevoie de o lungă demonstraţie ...
C. H. R.:  Oare Sfîntul Augustin nu ne ajută, aici? 
M. E: „Dacă sunt întrebat ce este fiinţa, nu ştiu; şi dacă nu sunt întrebat..."
C. H. R.:  „Atunci, ştiu ..."   (Mircea Eliade, 1990, 157)
Şi-atunci când nu mai punem întrebări şi nu mai căutăm răspunsuri, pentru că ele sunt deja 

în noi, oare nu la acest lucru se referă Mircea Eliade prin „Mitul Eternei Reintoarceri”, la „tainele” 
pe care le avem în noi încă de la începuturi, şi începem să le stăpânim când nu mai încercăm să le 
dezlegăm forţat? Acesta trebuie să fie răspunsul, pentru că altfel distrugem cu mintea „corola de 
minuni a lumii”, iar singura formă de salvare pe care-o mai avem - miracolul, dispare în „neagra 
veşnicie”...

Prof. lb. rom. Constantinescu Gabriela
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SUNTEM CREATIVI

Unii te văd numai pe tine, pentru că faci parte din lumea lor, unde eu sunt invizibilă, Alții mă văd 
numai pe mine, pentru că nu exiști în exteriorul Universului meu. Tu dăinui numai  în interior.

Ne suprapunem atât de perfect, încât nimeni nu ne poate zări deodată. Suntem cusuți cu ață 
incoloră, pare că am fost creați așa. Simetria noastră este înșelătoare. Cine mă privește în ochi, nu știe 
ce se află în spatele lor, la propriu. Cine iți vede pieptul, nu poate observa că mai este o inimă ce bate, 
lipită de spatele tău. Eu iți sunt paravan, tu imi ești paravan; mă aperi de asprimea lumii tale, te apăr 
de urâciunea alei mele. Privită din partea ta, prezența mea e atât de insignifiantă, încât nu e observată; 
privit din partea mea, ești un „ceva” din spatele meu  și atât.

Și nimeni nu îndrăznește să locuiască pe muchia de unde putem fi văzuți amândoi, fiindcă    s-ar îngrozi! 
Suntem un monstru, o anomalie, mutație a destinului. Nimeni nu se gândește că dimpotrivă, suntem o ființă 
cu două inimi, cu două suflete, cu două minți, că iubim dublu, simțim dublu, gândim dublu. Și totuși...

Tu vezi numai luna, eu văd numai soarele, tu duci dorul soarelui, eu duc dorul lunii. Vedem lucruri 
așa de diferite! De asta ne completăm perfect? Măcar nu ne putem contrazice. Eu te cred, tu mă crezi, 
pentru că nu avem ce să facem altceva. 

Stăm spate in spate, oasele noastre s-au unit de mult, sângele duce zvonuri de la o inimă la 
alta. Am devenit un androgin, ființă complexă, mai mult decat completă. Infinită! Dacă cineva te-ar 
dezlipi de mine, m-ar lua cu tine.  Dacă cineva mi-ar lua inima, ar fi plină de sângele tău.

Cel mai mult mă întreb, cum ești? Cum e omul pe care il iubesc, fără de care nu trăiesc? Te cunosc 
dintotdeauna, și dacă te-aș vedea, mi-ai fi străin.

Dacă  ridic brațul  și-l întind mult înapoi, îți descopăr clavicula dulce. Și, urcând, degetele îți 
ating sfintele buze. Apoi brusc se-ntorc și-mi strivesc până la sânge gura. Nu știu cum să te iubesc și 
nici tu nu știi. Suntem ori timizi, ori prea violenți, și nici nu avem cum să învățăm. Până la urmă, ne 
avem reciproc întotdeauna și pentru totdeauna.

Cum suntem? Noi, ca existență? Ne-am speria de ne-am vedea? avem patru brațe să ne apărăm, 
dar eu pot să lovesc numai dușmanul din fața mea și tu numai dușmanul din fața ta. Dacă te atacă 
cineva, eu ce fac? Mă rog disperată să nu pățești nimic. Mai rău decât să ai mâinile încătușate, este 
să le ai libere și neputincioase...

Avem patru picioare să alergăm, dar tu poți fugi numai în partea ta și eu numai în cealaltă parte. 
Orice pas este o luptă pe viață și pe moarte. Noi ne-am putea omorî  singuri. Am fi ca un om tras de 
doi cai în direcții diferite, numai ca noi nu am avea nevoie de ajutor. Sinucidere curată! Dar aș putea 
eu să-ți provoc ție durere, moartea?

Suntem egali, vom muri deodată, sau unul va purta încă o vreme cadavrul celuilalt lipit de el și 
molipsindu-l lent, prea lent, cu moarte? Dacă tu mori, mor și eu? Dacă îți încetează inima, a mea va 
mai bate?sau poate nici nu va muri întreg, și va purta-n eternitate povara dulce-a celuilalt...îmi vei 
simți ca o cochilie fără nimic în ea, greutatea goală, atrofiată de vecie, cât o cocoașă, cât un neg...

Oh, numai noi cunoaștem dorul de-a ne putea 
privi în ochi și-a intelege astfel totul! Mulți 
pretind că ochii sunt oglinda sufletului, dovada 
palpabila că el există,că o anumită privire îți aduce 
sufletul omului în palmă. Eu am sufletul, dar nu 
am certitudinea că el există cu adevărat. Chiar ești 
acolo, sau mi te imaginez? Ai un suflet care să-mi 
aparțină? 

Dar stăm spate în spate, crescuți ca două crengi, 
și dacă unul dintre noi s-ar smulge, jertfindu-se 
pentru o singură privire...ar fi și ultima, pentru că 
ar vedea smuls din mine, însângerat de absența 
corpului tău, înfrigurat de lipsa căldurii mele, 
spatele celuilalt.

         Diana Ionescu, clasa a XI-a G

O interpretare personală a poeziei „CUPLU”
de ANA BLANDIANA
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„VIATA PE UN PERON” 

DE OCTAVIAN PALER

Roman în mare parte autobiografic, „Viata pe un 
peron” vorbește simplu despre viață, dar nu despre una 
anume, într-un mod particularizat, ci despre cea a fiecărui 
om care așteaptă un tren al destinului, „pe un peron”, așa 
cum sugerează chiar titlul. 

Opera este, în fapt, o 
alegorie prin care Octavian Paler expune filosofia 
sa asupra condiției omului care, de cele mai multe 
ori, nu se împotrivește unui destin prescris, lăsând 
acțiunile hazardului să-i aleagă finalul și, asemenea 
unui macaz, să schimbe direcția trenului în care se 
află.  

Autorul își începe opera printr-un citat 
aparținând lui Wilhelm von Humboldt, „Modul în 
care un om își acceptă destinul este mai important 
decât însuși destinul său.”, lucru ce-n fapt conferă 
măreție oricărei vieți, realizând astfel în final  
comuniunea dintre  spiritul și sufletul cititorului, iar 
acesta se va identifica, la fel ca orice om, cu ideea 
întâmplării, a șansei, acceptând în contrapartidă și 
impactul ghinionului, al neșansei, în sfera soartei. 

În mod aprioric, O. Paler identifică scriitura, 
cu discutia, și discutia cu gândul, ca mai târziu să 
facă o conexiune între cuget și existență, ca și când 
s-ar determina și nuanța reciproc, fiind chiar modul 
de a scăpa de sub hegemonia unui tragism neasumat, în special în „sacra și 
nereușita naivitate a tinereții”. 

Personal, identific o seamă de elemente-simbol în opera lui Paler, primul 
fiind chiar gara, ce reprezintă, de fapt, un punct static al vieții, o confluență - 
izvor al tuturor potențialelor variabile ce-ar putea să dea un curs nou vieții; trenul 
reprezintă traseul sinuos al vieții, care uneori se oprește, în pofida dezideratelor 
noastre; mlaștina din fața gării întruchipează un spațiu neștiut, un spațiu al 
misterului, poate chiar corespondentul simbolic al labirintului unde ascuns, 
așteaptă Minotaurul, pe care orice om ar vrea să-l învingă, dar pentru acest lucru 
este nevoie de o pregătire spirituală și de un bagaj al cunoașterii logice a lumii; 
deșertul - un spațiu vid, lipsit de vitalitate, unde se regăsesc oamenii neadaptați;  
marea simbolizează o apă dinamică, însă nefiind tangibilă este ca o speranță 
moartă, departe de a-l ajuta pe om în disperarea și căutarea unui nou sens. În 
operă, se face referire și la acele spații de „aducere-aminte”, orașele întunecate, 
pe unde se perindă Diabolicul, transpus în „îmblânzitorii de cobre”, ce potențează 
fie un trecut lugubru, fie gara devine Imaginea Ideală a unei porți de trecere spre 
altă lume, iar acel mediu citadin, o parte a lumii cunoscută prin simțire, simbiotic. 

De asemenea, numele dat de autor gării lasă loc interpretărilor, aceasta 
purtând numele „ERO”, iar cititorului îi sunt chiar aduse câteva posibilități plauzibile 
de completare : EROS. EROU. ZERO., ca și cum autorul direcționează mintea 
noastră spre drumul vieții, început prin dragoste, culminând prin condiția de erou 
a fiecăruia dintre noi și, finalmente, sfârșind prin a trece în rândul necunoscuților, 
„sau poate a celor uitați”, într-o bună zi. 

Enache Mihai Alexandru, clasa a XII-a E
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Cititorule, ştiu că viaţă înseamnă viteză, dar încetineşte puţin din cursa pe care te străduieşti 
să o câştigi şi priveşte în tine. Eşti o minune ce are viaţă, o fiinţă umană, capabilă de a privi stelele 
gâdilând vârfurile pădurii, cum iarna, cuvintele-ţi conturate de buze se prefac în aburi, poţi 
simţi cum aerul, fie el îngheţat sau fierbinte pluteşte sub urechile tale, sub firele de păr. Ai văzut 
soarele sărutând nesfârşitul în cadrul unui văratic crepuscul, ai simţit dragostea imbrăcându-
ţi sufletul, ai privit natura, în desăvârşirea ei, ai văzut florile concurând pentru lumină, şi te-ai 
identificat şi pe tine, concurând odată cu ele pentru o rază de soare, în zilele când eşti rece, căci şi 
tu ai viaţă, şi eşti desăvârşit la rândul tău, la fel ca ele. Ai privit caldele culori căzând atât de reci 
din copaci peste sol, peste micile ape curgătoare. Ai auzit ropotul ploii şi ai fost cuprins de căldură. 
Ai rămas fără suflare, ai tresărit la auzul unei melodii. Ai simţit bătăile inimii unei persoane atât de 
apropiate ţie, bătăi atât de tari, că şi inima ta începuse să menţină acelaşi ritm alert, iar în câteva 
secunde, aceste suflete se aflau într-o incurabilă întrecere. Eşti conştient de toate aceste lucruri? 
Cu toate acestea, tot tu eşti îngrijorat că ai putea eşua. Eşti atât de agitat... de parcă vrei negreşit să 
îţi aminteşti lucruri despre viitor, de parcă ai căuta gândurile acolo unde ele au fost uitate, de parcă 
ai vrea să scoţi din ninsoare sunetul arşiţei. Te întrebi atât de des ce s-ar întâmpla dacă ai cădea; 
dar dacă vei zbura? 

Ai habar ce se ascunde în tine? Sute de amintiri create chiar de tine, pictate în ochii tăi, 
îngrămădite, înrămate într-un chenar gros de gene negre, tulburate de dâra unduitoare lăsată de 
gânduri. Mii de sunete şi scântei ce izbucnesc în tine. Nu vezi că toate talentele şi ideile ţi se prefac 
în mii de obiecte simbolice care dăinuiesc în interiorul tău? Peniţe de scris, pensule, acuarele, 
mozaicuri ce împreunate formează chipuri atât de familiare ţie, memorii, sentimente atât de 
puternic trăite, crâmpeie de lumina, frânturi de iubire, bucăţele de istorie, vioare, clape, eprubete 
cu substanţe tari, albe pânze pictate de suflet, microfoane tânjind a fi folosite, voci, magici atomi, 
bucăţele de doruri, de talente, litere, cifre, semne, poezii, proză, imperfecte diamante, depuneri 
de aur şi de argint pe inima ta, culori, unde, medii optice, viaţă, sânge, bătăi, puls. Toate aceste 
reificări sunt concentrate în tine, împreunate cu puţină magie, un univers blocat în tine, asemenea 
stelelor blocate în roua nopţii. Eşti un haos cu totul strălucitor. 

Aspiri să fii poet, dar tu însuţi eşti un poem, un poem ce respiră. Vrei să fii muzician, dar 
tu însuţi eşti o vioara Stradivarius. Vrei să fii pictor? Cititorule, eşti o capodoperă de artă, un 
portret antropomorfizat ce are viaţă, mişcare, voce şi puls. Fii o forţă a naturii, sfărâma în mii de 
frânturi mozaicul ce te limitează, refă-l aşa încât să reprezinte ceea ce cauţi în tine însuţi, chiar 
dacă îţi va lua o eternitate doar să potriveşti particulele de marmură împrăştiate în jurul tău.

 Când te uiţi în jos, stelele din ochii tăi se sparg pe asfalt, crâmpeie de vis şi de gânduri din 
interiorul tău sparte pe aleile dosnice pe care le frecventai odată, pe şotronul pe care obişnuiai 
să te joci. Eşti un visător cu praf de stele în ochi, iar când te uiţi în sus, ele izbucnesc spre cer, 
luminând negura pustie ce domneşte veşnic deasupra noastră. Eşti un axis mundi, un simbol 
ascensional. Sub fruntea ta este ascunsă lumea-ntreagă. Lacrima ta, care fierbinte se zdrobeşte 
din când în când de pielea ta rece, pare că ascunde tot universul, univers concentrat într-o pereche 
de ochi profunzi. Vocea ta pare că ascunde toate cântările. Eşti desprins din divinitatea absolută. 

Şi totuşi, dacă te-aş pune să strigi, enumerând tot ceea ce iubeşti, cât timp ţi-ar lua să îţi 
şopteşti numele?  

                                                                                                    Bucur Dorina, clasa a XI-a D

OMUL, ARTĂ CE ARE PULS
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DESPRE ADOLESCENȚĂ, PUR ȘI SIMPLU…

Chiar am ajuns la adolescenţă… şi timpul a trecut atât de repede! Am ajuns 
la perioada despre care aud mereu că este cea mai frumoasă, şi totuşi eu o simt 
atât de grea… Ce-i drept, este o  perioadă tumultoasă - cu aventuri, cu suferinţă, 
cu fericire, perioada în care treci de la depresie la extaz în numai câteva secunde, 
perioada în care decizi chiar şi involuntar ce fel de persoană eşti şi vei fi toată viaţa 
de-acum încolo. Te hotărăşti încă de-acum dacă vei fi un om de cinste sau un 
om de nimic. Acum îţi 
descoperi caracterul. 
Treci prin cea mai 
frumoasă perioadă 
a vieţii, iar acum eu 
o trăiesc, şi o trăiesc 
din plin. Dar de-aici 
înainte ce va fi? Oare 
cum va arăta viaţa 
mea? Ce voi face? Până 
acum eram obişnuită 
cu rutina zilnică. 
Ştiam că tot ce am de 
făcut este să merg la 
şcoală, să învăţ şi să mă distrez, dar de-aici încolo? Ce voi face când voi termina 
liceul şi mă voi trezi singură în mijlocul câmpului, speriată şi presată, neştiind 
pe ce drum s-o apuc? Lumea e mare şi plină de posibilităţi, de potenţiale uşi 
deschise, însă de unde voi şti că fac alegerea corectă? Şi încep să intru în panică. 
Ştiu că nu e chiar un timp scurt doi ani de zile, poate chiar şi mai mult, însă 
simt că nu sunt de-ajuns de matură să-mi decid viitorul, iar până acum, toate 
deciziile le luam împreună cu familia, ei mă ajutau în toate, dar acum, dintr-odată 
„merg pe scânduri ude” şi „n-am tras podul de la mal”, cum spune Bacovia... De 
fapt, ideea-i clară: în această decizie sunt pe cont propriu. Și-abia acum ințeleg 
eu ceea ce auzeam deseori : rezolvările vin odată cu timpul, iar acum nu-mi pot 
decât imagina cum va fi viaţa mea peste zece ani, să mă visez împlinită, în casa 
dorurilor mele, alături de familia perfectă la care speră orice tânără, înconjurată 
de iubire şi momente frumoase. 

În concluzie, sunt încă o adolescentă, şi-n altă ordine de idei, cred că-i lucrul 
cel mai bun care mi se putea întâmpla, ţinând cont că, bunăoară acum, mă simt 
perfect în pielea mea, dar peste doar două minute un fapt banal pentru oricine, 
nu însă şi pentru mine, ar putea să-mi arunce-n aer scena pe care graţios şi sonor 
interpretez aria marilor mele speranţe, însă aşa suntem noi, adolescenţii. Nu ne 
înţelegem şi nu ştim încă ce ne dorim, ştim doar ce ni se pare că ne dorim...

                Mirică Adelina, clasa a X-a E
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DESPRE VIAȚĂ ȘI SUCCES
Trezeşte –te!  E deja târziu! Te scoli amorţit din pat, impunându-ţi viteza în 

atmosfera dimineţii. Ceasul sună din nou şi din nou. Un minut de somn se transformă 
în jumătate de oră, iar tu trebuie să te îmbraci şi să pleci cât mai repede. Plouă. Nu-ţi 
găseşti cheile şi nici cămaşa preferată. Înainte să pleci, ai vrea să iei o îmbucătură din 
bucătărie, doar că timpul se scurge rapid, ca ploaia de afară ce se sparge pe asfaltul 
întâlnit de atâţia trecători la fel de grăbiţi ca tine. 

Înainte să îţi dai seama,  eşti deja în întârziere şi te chinui să te încalţi cât mai 
rapid ca să prinzi autobuzul. Nouă ne place să credem că toată această rutină zilnică 
este un proces în vederea atingerii succesului. Dar ce este oare succesul? Ei bine, 
prietenul meu, trebuie să iei nişte decizii importante.  Pune-ţi întrebări. De ce tu? 
De ce aici? De ce asta? Eşti întru totul fericit, sau eşti prins ca toţi ceilalţi în rutina 
aceasta curgătoare, obositoare? Acesta nu este succesul, prietenul meu. Succesul eşti 
chiar tu. În demersul acestor zile care trec pe lângă tine atât de multe şi rapide, tu 
trebuie să scoţi ce e mai bun din ele, să te construieşti pe tine. Succesul este să devii 
integru, persoana ce dispune de tot pachetul de calităţi morale. Iubeşte, râzi, trăieşte 
clipa, în fiecare zi! Lucrează şi urmează-ţi ţelul! Mintea ta este un burete, absoarbe cât 
mai multe cunoştinţe. Pune-ţi întrebări, cunoaşte-te pe tine, învaţă-ţi perfecţiunea 
şi exploateaz-o, pentru că fiecare dispune de propria sa perfecţiune. Citeşte mult, 
prietenul meu. Uită de literatura de consum. Citeşte literatura universală, iar apoi pe 
cea a culturii noastre, pentru a le putea compara. Citind, îţi alegi cuvintele pe care le 
foloseşti în viaţa de zi cu zi, iar ceea ce spui te poate defini. Apoi, scrie şi tu. Aşterne-ţi 
gândurile şi trăirile pe hârtie, compune, fă poze, creează amintiri, cântă, urmează-ţi 
inima. Viaţa este ca o pânză albă ce aşteaptă să fie pictată, nu o lăsa imaculată, ieşi 
puţin din zona de confort, mintea ta ascunde un întreg univers. Fii subiectiv. Ieşi 
afară într-o noapte clară de vară, uită-te la cer şi conştientizează pentru o secundă că 
te afli pe o planetă care se învârte în mijlocul necunoscutului. Totul este posibil, nu îţi 
impune limite. Visează, iar dacă visele tale nu te sperie, înseamnă că nu sunt destul de 
mari. Bucură-te de prieteni, zâmbeste, simte-ţi pulsul, încearcă să nu te laşi copleşit 
de orice altceva. Cine eşti tu când nimeni nu e în jur?

 În sfârşit, când toată rutina se termină, la sfârşitul zilei, când ai prilejul să îţi 
acorzi timp, tot ceea ce îţi doreşti este să simţi că cineva îţi este aproape. Succesul 
constă de asemenea în oamenii pe care îi ai în jur. 

Prietenul meu, reflectează puţin, şi decide: este acesta locul pe care îl iubeşti? 
Aceştia sunt oamenii tăi? Este versiunea ta actuală cea mai bună? Poţi oare fi mai bun 
decât atât? Este asta viaţa de care te bucuri?  Respiră! Este timpul să începi să trăieşti.

                                                                                                 Bucur Dorina, clasa a XI-a D



56

Trăim într-o lume formată din: eu, tu, el și ea, noi, 
voi, ei și ele. Dar printre noi, voi, ei și ele, eu, tu, el și ea 
suntem pe cont propriu. Eu. De ce eu? De ce nu tu, de ce 
nu el sau ea? Eu. O singură silabă ce răsună până în cele 
mai întunecate unghere ale conștiinței. Eu. Mereu am fost 
și mereu voi fi eu. Sunt prinsă-n propria-mi oglindă. La fel 
ca tine în a ta, el în a lui și ea în a ei.

Și mă uit. Am încredere în ochii mei, căci chiar și prin 
negura translucidă din privire, adevărul tot se conturează în 
mozaicul ăsta de nori și seninătate. Mugurii lucidității înfloresc 
și în colțul ochiului. Până când negura dispare și rămâne doar 
seninătatea...și atunci nu am vreme de confuzii, nu am vreme 
să complic simplitatea, căci ochii ăștia somnoroși nu mă mint. 
Ei văd exact ceea ce se află în oglindă. Adică aparența. Ei nu 
văd dacă zâmbetul meu este autentic sau nu, dacă sunt fericită 
sau e doar o pavăză a necazurilor. Ei nu îmi văd bătăile inimii, 
dacă se afundă cu pași repezi în inevitabil sau dacă sunt obosite 
de atâta deznădejde. Ei nu îmi văd bucuria sau tristețea din ochi. Ei nu văd nimic în ochi. Doar o 
statuie lipsită de emoții. Ei nu aud râsetele melodioase din stomac. Ei nu văd lacrimile de sânge 
ale inimii...doar un ambalaj gol...pur adevăr, însă atât de lipsit de culoare și de gust, că se închid 
involuntar.

Ochii minții sunt întotdeauna deschiși, și ei se uită în oglindă...dar în ei nu am încredere, 
deoarece imaginea nu e mereu aceeași. Nu e niciodată aceeași. Reflexia e distorsionată de fantasme 
înaripate și strigoi târându-se în țărână ce se contopesc în străfundurile minții și modelează trăsături 
străine. Un trup tânăr și un suflet ce îmbătrânește...gânduri pline de praf ce se hrănesc cu lacrimile 
inocenței...îmi tremură mâinile în timp ce inima mi se cutremură de durere...și oglinda se sparge. 
Mereu se sparge. Mă scurg printre crăpături și mă învârt în clepsidra asta de cenușă. Simt gustul 
amar al neputinței...de fapt, sunt lacrimile mele ce fug de transparența trupului. Mă afund în mine 
cât mai adânc, încercând să scap de ecouri și umbre ce mă amețesc în tentații înșelătoare. Cioburi mi 
se înfig în conștiință și explodez în arome de dulceață și lămâie...încerc să mă ridic, dar intensitatea 
miresmelor mă împresoară de pretutindeni. Mă zbat în întuneric și tăcere...degeaba...sunt captivă 
în cavoul propriilor gânduri. Și mă gândesc. Și mă întreb. Mă întreb de ce vorbesc când nu am 
cuvinte și tac când inima îmi cântă. Mă întreb de ce demonii mei zboară în libere văzduhuri și 
îngerii-mi sunt îngropați în taine. Mă întreb de ce glasul mi se oprește în gât tocmai când e pe cale 
să-și strige agonia. Mă întreb de ce sunt doar o umbră printre siluete ce luminează cărări pierdute 
în noapte. Mă întreb de ce îmi plânge inima când pământul  râde de fericire. Mă întreb de ce mă 
ascund în lumină când întunericul mă cheamă. Mă întreb de ce ridic capul când toți pleacă privirea. 
Mă gândesc mult. Și mă întreb și mai mult. Dar, tot ce aud e ecoul întrebărilor ce mă torturează. 
Aștept răspunsuri, însă pare-mi-se că ele nu se grăbesc să-mi dezlege enigma. Oftez și desenez 
noi constelații de lacrimi și zâmbete cu care îmi complic existența chinuită. Se sparge. Realizez că 
sunt prea aspră cu mine, că-mi sunt propriul dușman, dar nu îmi pot șlefui singură glasul. Demonii 
îmi șoptesc balade în ritmul melancolic al inimii. Îngerii tac. Nici nu știu dacă această tăcere se 
datorează existenței Divinității sau inexistenței Acesteia. Știu doar că ascult. Ascult balada asta de 
șoapte și le strecor printre suspine. Se sparge. Nu e corect. Nici normal nu e. Dar ce mai e corect 
sau normal în lumea asta? Lumea asta în care vederea ne e împăienjenită de teamă și paranoia... 
lumea asta în care rațiunea ne este absorbită de promisiuni, minciuni și speranțe deșarte...lumea 
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asta în care strigătul de ajutor se transformă în scâncet printre atâtea voci neînțelese...lumea asta 
în care iubirea arde în flăcări de ură...lumea asta...se sparge. O mână de destine ce se încleștează în 
strânsoarea-i de fier...răutate, ignoranță, disperare...ne plângem neputința și împroșcăm cu venin 
în stânga și în dreapta, dar nu mișcăm un deget pentru a scăpa de această neputință. Nici măcar nu 
suntem în stare să ne păstrăm lacrimile pentru o tragedie în care vom avea cu adevărat nevoie de 
ele...ne împiedicăm de pietricele, însă nici nu vedem bolovanii din cale.

Așa fac și eu, de ce să fiu ipocrită? Exact așa. Mă pierd în fleacuri, dar adevăratele cumpene 
ale vieții îmi sunt necunoscute. Critic, judec, etichetez, ca toată lumea. Îmi exprim dezgustul înainte 
de a gusta. Îmi acopăr ochii înainte de a mă uita. Îmi retrag mâna înainte de a atinge. E în natura 
firii umane. Dar oare e normal să mă critic pe mine, să am prejudecăți asupra propriei persoane? 
Cred că e. Cred că toată lumea o face. Se sparge. Resping calitățile și îmbrățișez defectele, căci     
m-am săturat de speranțe deșarte...mă întorc spre inamici deghizați în prieteni, căci m-am săturat 
de lacrimi și de durere...mă plimb prin cele mai simple labirinturi, căci m-am săturat de surprize...
mă învârt într-un cerc al singurătății, căci m-am săturat de criticile celorlalți...dar mă sufoc în 
ignoranță...și mă apasă greutatea propriei conștiințe. Demonii mă ispitesc să-mi continui jocul 
sadic de distrugere a esenței prin distorsionarea aparenței...și o fac. Se sparge. Plâng în interiorul 
meu, iar râsetele cad în râuri de lacrimi, răsunând în doine de jale. Mă doare, dar nu simt durerea...
nu cum o simțeam înainte. Încep să amorțesc. Gândurile alunecă greoaie, dar eu zbor cu aripi 
de cenușă... și îmi amintesc. Îmi amintesc cum era viața mea când nu eram prinsă în oglindă. 
Îmi amintesc atâtea culori și atâtea parfumuri, pictate-n primăveri. Îmi amintesc cum îmi cânta 
sufletul cu triluri măiestre de soprană. Îmi amintesc cum îmi râdeau ochii în sclipiri de smarald 
și-și înghițeau lacrimile cu așa o ardoare. Îmi amintesc cum obișnuiam să văd doar fericirea ce-mi 
înroșea obrajii, să aud doar râsetele ce-mi gâdilau urechea, să simt doar aerul ce-mi aducea viață-n 
suflet. Îmi amintesc cum e să nu am o oglindă...să nu fiu conștientă de mine însămi, să nu-mi pese 
de acea reflexie blestemată...dar simt că au trecut veacuri de atunci, că eram altă persoană...și poate 
eram. Se sparge.  Dar eram fericită. Eram plină de viață. Trăiam ca să trăiesc. Acum...sunt doar 
un suflet chinuit de minte...o minte chinuită de suflet...cuvinte noi așternute pe pagini prăfuite...
apogeul în jumătăți de măsură...Nu știu să prețuiesc viața. Nu știu cum să mă accept pe mine 
însămi. Nu știu cum să îmi stăpânesc lacrimile. Nu știu cum să reduc la tăcere șoaptele demonilor. 
Nu știu cum să opresc oglinda din a se sparge. Tu știi? Dar el? Dar ea? Se sparge iar și iar, de fiecare 
dată când reflexia se deformează și începe să se transforme în halucinație. Ce pot face? Percepțiile 
nu mi le pot controla, gândurile nu mi le pot schimba. Inima e mai sensibilă, ea plânge mai des, cu 
toate că îi văd spontaneitatea în lacrimile sângerii. Uneori îmi înșeală așteptările, alteori îi prevăd 
ritmul palpitațiilor, dar e sensibilă. 

Inima...mă duce cu gândul la iubire. Mintea...mă duce cu gândul la deznădejde.Ura 
e în detalii. Speranța se ascunde la vedere. Încrederea e în umbra speranței. Confuzia se 
împrăștie în aerul îmbâcsit de falsitate. Eu? Sunt prezentă în intenție, dar absentă în fapte. 
Dar tu? Dar el? Dar ea? Se sparge. Au rămas doar cioburi. Tresar și mă uit prin ele în 
oglindă.  Nu mai văd conturul unui trup omenesc, văd fragmente din ce a fost înainte. Oftez. 
Încă aștept să cânte îngerii.

 
                                                                                           Panaite Andra, clasa a X-a F
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CA O PARANTEZĂ

îmi privesc uneori
vârful tocit al creionului meu 7B
și mă gândesc
privind la curbele imperfecte și negricioase 
de pe hartie
oare e adevarat  
că în universul lui strâmt de grafit
orbitali beți respiră viața?
și mă mai întreb
în nopțile neumane
de citostatice cu cerneluri scurse la lumina 
lămpii
dacă nu cumva
în mișcarea ei browniană și fumată
materia nu s-o fi împiedicat apocaliptic
de antimateria sedată
prelinsă lacrimogen din inima mea
iar când nici buzele nu-s apte să descrie
nici ochiul să vadă, nici mintea să pătrundă
sunt aproape sigură că atomii lui
se leagă în sinapse
ori poate fac telepatie suflet-creion
cine stie ce fotoni gemeni rătăciți la naștere
ca o matrioska
în vârful tocit la creionului meu 7B
urlă un univers 
vecin în spațiu-timp cu big-bang-ul
care se naște și moare cu fiecare
cascadă de iubire sau durere sau zâmbet
și groaznic groaznic îmi pare
când viteza luminii mă întrece
iar cosmosul meu de granit 
începe a se contracta 
spre minus existență
cu ani-lumina înainte de primul vers

YING-YANG

m-am îmbrăcat în vise cromate alb-
negru
şi mi-am tratat nevroza cu ele

mi-am unit privirea cu speranţa
a fost dragoste la prima vedere

cât părea de frumoasă în noaptea aia 
fără lună
uimit de neumanul ochilor ei
am întrebat-o cine e
dar ipocrita
nu mi-a spus că e fiica Ying-Yang-ului
ci a şoptit că mi-e suflet pereche

am crezut-o
in dragostea mea oarba
m-a făcut să-i înalţ altare
să o ador
să-i tot repet că o iubesc
şi-ntr-un final
să îi ofer inelul

în seara cererii am aşteptat-o mult
-eram într-un restaurant de mahala
şi n-a venit
cred că înţepenisem de doua milenii
pe scaunul ăla electric
cu floarea la butonieră

de-atunci nu-mi mai tratez nevrozele
cu vise

 Mîrza Andra Elena – 10 A
Premiul I – Concursul Naţional de Creaţie Literară „Ars Nova” 

 secţiunea Dialog Interior – Brăila – noiembrie 2015
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Trăieşte să speri şi să iubeşti,
Iubeşte să speri şi să traieşti !

Învață să trăiești,
Trăiește să înveți.
Speră să iubești,
Iubește să speri.
Alege să învingi,
Învinge ca s-alegi.
Ajută când câștigi,
Câștigi dacă ajuți.

Iubește ce e bun,
Bun e ce iubești.
Iubește ce-i frumos,
Frumos e ce iubești.
Trăiește să speri și să iubești,
Iubește să speri și să trăiești !

Matei Andreea Mădălina, clasa a XI a E

ÎNGERUL
 
Dansezi precum un înger
Venit din amintiri.
Semeni cu o floare nemuritoare,
Iar ochii tăi 
Cu diverse constelații. 
Părul îti e pânză rară
Pe care stelele se scurg ușor.
Trupul ți-e învelit în alb 
Precum spuma laptelui.
Luna îți e călăuză, 
Iar stelele îți sunt surori.
Ai un farmec aparte,
De amurg.
Însă, ascunzi ceva.
Ești îndurerată.
Visezi frumos,
Mult prea frumos.
Aștepti de secole 
Să ți se împlinească dorința.
Ești un paradox,
Dar nu te temi de nimic.
Doar aștepți.
Aștepți să zbori
Spre infinit. 

Paraschiv Alexandra, clasa a X-a F
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JOACA DE-A CUVINTELE

iubire sau ură
câștig sau pierdere
emoție sau tristețe
nu se știe încă
aș vrea să știu dar n-am de unde
imprevizibil
uimit
fericit
trist
împăcat
dezamăgit
victorios
pierzător
depresiv
împlinit
jucător
jucărie
care e rostul meu pe pământ
dar al tău
dar al lui 
dar al ei
dar al nostru al tuturor
aș vrea să știu
aș vrea mult să știu
să vă spun la ce să vă așteptați
să vă spun de veți fi cizmari sau gropari sau soldați sau șefi
sau niciuna din astea
poate veți fi doar mamă
sau tată
sau mătușă
sau unchi
sau văr
sau nepot
sau bunică
sau fiică
sau fiu
poate nu veți fi nici asta
poate nu veți fi nimic și totuși poate veți fi ceva
poate veți fi totul
din nou nu se știe
nu se știe punct
nu se știe virgulă
nu se știe semnul exclamării sau cel al întrebării
nu se știe deloc sau se știe de tot
nici asta nu se știe cum se știe dar se știe totuși
se știe bine și totuși se știe prost foarte prost
niciodată nu s-a știut mai prost de atât
prost
deștept
mediocru
ce vei fi
ghici ce-nu știi
te așteptai la asta știu

Nistor Ariana , clasa aX-a F
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PE LUNĂ
Dacă vreodată am să ajung pe Lună,
O să vă pun la toți o vorbă bună.
O să spun că sunteți chiar de treabă,
Că nu vorbiți când nimeni nu vă-ntreabă.
Firește c-o să mint, bineînțeles…
Voi vorbiți și-n somn dacă puteți.
Mă rog…nu mai contează acum ce faceți voi.
Eu sunt pe Lună și văd un strigoi.
Ceva îmi spune că nu mă-ntorc înapoi.
Să-I spuneți mamei mele c-am iubit-o,
Chiar dacă uneori n-am dovedit-o.
Și tatălui să-i spuneți că regret
Că nu m-am dus la un curs de balet.
Nu contează ce-am zis. Lăsați așa…
Că strigoiu’ era doar umbra mea.
Mă simt puțin cam singură pe-aici...
Vezi, mamă, dacă n-ai vrut să-mi iei arici?!
Oricum...m-am cam plictisit pe-aici. 
Mai bine mă duceam cu tata la bunici.
Nu înțeleg cum unii pot să spună:
”-Mamăă, da’ cât e de mișto pe Lună!”
Depinde care lună…depinde și ce faci.
Eu într-o lună am mâncat doar raci.
M-au mâncat și ei pe mine, înainte să-i gătesc, 
Dar, important e că eu mai trăiesc.
Mă rog…știu că v-am plictisit…
Colega mea de bancă a și adormit.
Închei acum, spunând un ultim lucru:
Când am fost pe Lună, mi-am pierdut papucul… 

   Nistor Ariana, clasa a  X-a F

ZBURĂTOARE 
MIGRATOARE

 Oh ,zburătoare migratoare 
 Voi iar ne părasiţi 
 Plaiuri noi sa întâlniţi
 Şi-n lume să călătoriţi.

 Toată vara aţi stat  
 Puii voi i-aţi învăţat 
 Să zboare, să se hrănească
 Drumul lung să-l săvârşească.

 Cuiburile părăsiţi,
 Alte noi vă construiţi,
 Iar cele vechi or să vă aştepte 
 Iarna toată, ca şi mine.

 O rugăminte eu mai am :
 Să vă-ntoarceţi înapoi
 Să vă-ntoarceţi iar la mine,
 Primăvara s-o vestiţi.

Dumitru Ștefan, clasa a V-a C
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   EMOŢII 

Îți văd bucuria în cântecul soarelui ale cărui raze răsună în ecou,
Îți văd încrederea în clarul de lună, veșnică santinelă, a nopții cavou,
Îți văd melancolia în lacrimile cerului ce curg încontinuu pe-obrajii de țărână,
Îți văd furia în flăcările norilor ce explodează-n nuanțe într-o zare bătrână.
Îți văd confuzia în negura translucidă ce împânzește misterul dintr-o natură 
                                                                                                                       moartă...
Îți văd profunzimea în ritualul nopții unde șoaptele din negru îmbină o artă.
Îți văd deznădejdea în frunzele uscate ce pier, lăsând în urmă un suflet pustiit,
Dar văd și speranța în oglindirea apei ce distorsionează tabloul părăsit.
Aș vrea să poți vedea și tu atâtea revelații, măcar o culoare, ori pală, ori 
                                                                                                                stridentă,
Dar pe cerul meu nu poți distinge cu ochiul liber culorile ascunse-n natura  
                                                                                                          transparentă... 

Panaite Andra, clasa a X-a F
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WINTER DREAM

Slowly, through my sleepy eyes
Far away my mind flies
And I wonder:" Where am I?"
In a dream, upon the sky.

Silver ballerinas dance around
In a holy crystal sound
The white ghost's eyes touch mysoul
It shivers me and I start to fall

In this winter wonderland
In which I can't reach the end
I lie down and close myeyes
Surrounded by my dream's lies.

                

STRANGE APPEARANCE

I forgot my heart outside, in the shiny snow
So, I have no magic wishes and no dreams to show...
But, I see the nature's touch in the eyes of The Queen
So, why is my precious heart nowhere to be seen?

Suddenly, a smile appears on her frozen lips,
Her hair shining so divinely like a moon eclipse
And her thin, delicate hands silently applause
As they turn into a frightening pair of beauty claws.

And, just looking at the sky that is falling apart, 
Controlling a thousand snowballs that hide my broken heart,
She watches the mess around, but never stops smiling
And contemplates the broken sky where the moon is crying...

                                                               Panaite Andra, clasa a X-a F

WINTER IS HERE

A snowflake gently falls on my face,
The wind blows like it has something to chase,
The skies are all falling down with the snow
And everything seem to have a special glow.

Alone, I walk through the white fairytale
Listening to a winter nightingale
I feel surrounded by winter ghosts
Following me from the moonless dark to the 
coast.

This magic takes my breath away
And I've got nothing else to say
Because now everything is clear
And guess what?... Winter is here.

    Panaite Carla, clasa a X-a F
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MODA Nicolae - Nacu Sara, clasa a V-a C


