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La trecutu-ți mare, mare viitor... 

Director adjunct, prof.dr. Nicoleta Zărnescu 

 

Anul 1918! Anul neuitării, anul care a creat o nouă miză istorică la nivel internațional, anul 

nașterii Europei din zilele noastre. Apariția noilor state naționale sau mărirea altora a devenit mai 

mult decât o simplă juxtapunere de istorii naționale, acest fenomen a subtilizat implicații profunde în 

politica pan-europeană, fiind dublate de lecții de rescriere a miturilor istorice, pe de o parte, și de 

scriere a unei istorii europene comune, asumată după un nou război costisitor și dureros, pe de altă 

parte.  

Anul 2018! La 100 de ani de la făurirea statului național unitar român, moment încărcat de 

ample semnificații geopolitice și identitar-naționale, prezentul pare mai puțin îngăduitor, dar mai 

generos în oportunități de reciclare istorică. Națiunea română și-a urmat cursul, monarhic sau 

republican, între „extaz și agonie”, tradiționalist sau avangardist, dar mereu cu privirea spre noi 

orizonturi de așteptare. Sensul generației centenare este de a calibra înțelept și armonios verigile 

istorice trecut-prezent pe o imagine a unui viitor realist, obiectiv și puternic ancorat într-o viziune 

națională, circumscrisă globalizării.  

Dincolo de polemici, evoluții polarizate a ideilor istoriografice triumfaliste, mituri sau epopei 

eroice, istoria trebuie să aibă un sens superior, structural și cert în crearea unui destin național. Este 

aproape inevitabil să sperăm ca tânăra generație să prelucreze sintetic faptele trecutului, printr-o 

filtrare personalizată, într-un demers unificator, stabil și irevocabil.  

De aceea, pentru ceea ce suntem și vom fi, recunoștință profundă eroilor neamului românesc 

ce au împlinit acest ideal politic și spiritual! Recunoștință generațiilor care au consolidat cu tărie 

realitatea geopolitică românească într-un secol controversat și zbuciumat! Mulțumiri și încurajări 

generațiilor actuale și viitoare care vor concerta în orchestrarea  unui nou proiect centenar românesc! 

La Mulți Ani, România 100! 
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I. Elev la „Ferdinand” în an centenar 

Elev la Colegiul Național „Ferdinand I” în an centenar 

Bogdan Fâciu, clasa a X-a C 

Prof. coordonator Roxana Roşu 

 

 Ca un oricare elev ce și-a petrecut 10 clase la Colegiu, mă simt în măsură să spun că formarea 

mea a avut bazele puse pe treptele școlii și sub bolta de flori sub care am trecut când  

mi-am început călătoria. Deși nu pot spune că decizia a fost luată de mine, din cauza vârstei prea 

mici, hotărârea de a de a rămâne am luat-o cu bună conștiință de sine. Până în prezentul incert nu am 

regretat vreo clipă faptul că am trecut drept primă opțiune Colegiul Național ,,Ferdinand Iʻʻ și pot 

spune că ar fi una dintre deciziile mele mai inspirate. 

 Se înțelege de la sine că schimbătoarele circumstanțele variază radical față de ce a fost în 

trecut la, să spunem, înființarea liceului în 1867, la ziua monumentală de împlinire a visului 

românesc la 1 decembrie 1918 și până la orarul încărcat din zilele noastre. Dacă atunci  secretele 

cărților și informațiile erau greu accesibile, acum, elevul se poate bucura de un registru aproape 

infinit de informație și o bibliotecă dotată cu lecturi aparținând familiei regale ce marchează vechea 

cultură și o promovează pe cea nouă prin augmentarea intelectului oricărui aventurier ce își așterne 

privirea peste paginile timpurii ale minții trecute. 

 Trebuie adăugat, ca și detaliu observabil, perseverența de care a dat dovadă liceul, simpla lui 

existență fiind dovada propriului test al timpului. 151 de ani este o noțiune greu perceptibilă în sinea 

sa, iar când aceasta este colorată de calitatea umană și năzuința statornică de a rămâne în vârful 

ierarhiei abstracte a liceelor din oraș, aceasta conferă o imagine demnă de respect, dacă nu chiar de o 

pauză de gândire. 

 Experiența mea a rămas consecventă, liniară, sau cum s-ar putea menționa în termeni 

matematici, monoton crescătoare, cu etapele ei intermediare bine definite, de asemenea o 

transformare cvasistatică. Cu toate acestea, nu o văd ca o trudă plictisitoare, ci ca o piesă bine 

detaliată dintr-un puzzle ce se aliniază încetul cu încetul, piesă cu piesă, an cu an, diplomă cu 

diplomă. Totuși, în spatele acestor ore târzii de lucru, deschideri de cataloage și cerneală înșirată pe 

foi de hârtie, rămâne stoică aspirația unui profesor, lector, corector, examinator și om, în firea lui. A 

da exemple mi s-ar părea o calomnie, întrucât sunt pe deplin sigur că fiecare ține în mintea sa 

portretul unui dascăl, lângă o fișă de lectură, ce i-a lăsat o impresie anume, una ce refuză să se piardă 

în eternul minții umane. Eu am mulți. Foarte mulți, cărora le-aș mai primi încă odată predica de la 

catedră cu entuziasm și pe care nu i-aș putea lăuda îndeajuns pentru efortul și nervii ce i-au consumat 

pe mine. 

  Poate chiar prin această experiență didactică originală mulți își găsesc menirea și pasiunile 

aici. Multe profiluri cu o repartiție universal valabilă lasă loc acestei decizii înfiorătoare de a-ți alege 

prima meserie. Nenumărați informaticieni ce vor ajunge doctori, nenumărați filozofi care vor ajunge 

oameni de afaceri realiști și obiectivi... Pot spune că liceul a fost destul de îngăduitor în privința 

alegerii unei direcții, având materii prezente la toate profilurile, pregătind orice tânăr doritor pentru 

decizia sa și, în final, dându-i primul imbold spre viața de adult. Această mentalitate deschisă și 
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prezența uneltelor specifice mi-au dat curajul să experimentez cu arta, informatica, limbile străine și 

principii abstracte, precum și reale. În alte cuvinte, am avut mereu cu ce mă juca, începând cu litere 

până la principiile termodinamice alături de care duc o mare bătălie. 

 Da. Liceul este cimitirul tinereții după cum opina George Bacovia, iar Colegiul Naţional 

,,Ferdinand Iʻʻ va fi probabil locul de odihnă al copilăriei mele, cât și al tinereților. Dar nu aș putea 

nega că acestea s-au dus de moarte bună, cu un zâmbet al inocenței pe buzele pătate de note și 

cerneală, ținând în mână un buchet de stilouri vechi și uzate. Chiar dacă ideea de a fi doar un nume 

pe un registru de elevi nemăsurabil poate fi înfricoșătoare sau chiar revoltătoare pentru unii, eu 

rămân fericit că mi-am lăsat numele peste cifrele notelor, nopțile târzii și sutele de lucrări predate ce 

se destind de la 1867 până la Marea Unire și în contemporanitate. Un spațiu mic, cât trei cuvinte, e 

tot ce am nevoie pentru a ști că am colindat si eu odată aceste coridoare, că mi-am încruntat ochii la 

tablă și că am ridicat mâna cu gândul ilustru al unui viitor prosper dintr-un răspuns corect. 

 

 

Confesiunile unui elev ferdinandist în an centenar 

Teodora Maria Preda, clasa a IX-a A 

Prof. coordonator Roxana Șova 

 

Sunt elevă a Colegiului Naţional „Ferdinand I”, Bacău,încă de când aveam 11 ani, din clasa a 

V-a. Îmi amintesc cu nostalgie momentele când am păşit pentru prima dată treptele acestei instituţii. 

Eram foarte emoţionată, dar şi fericită. Ştiam că aveam să mă îndrăgostesc de acest loc. Porţile mari, 

impunătoare, curtea îngrijită, împrejmuită de verdeaţă, clasele spaţioase, fiecare părticică 

împărtăşeşte o adevărată istorie… Istoria a 150 de ani de performanţă, de muncă, de frumuseţe şi 

dedicare.  

Trebuie să recunosc că la început am fost destul de sceptică în ceea ce privea transferarea la o 

altă şcoală. Era o schimbare mare. Auzisem că pretenţiile sunt mai mari şi nu voiam să dezamăgesc, 

să mă dezamăgesc. În prezent nu regret nimic. Am evoluat mult, am devenit mult mai ambiţioasă, 

mai muncitoare, am cunoscut persoane cărora le sunt cu adevărat recunoscătoare pentru ce m-au 

învăţat de-a lungul timpului şi de care îmi voi aminti cu drag mereu. 

Anii au trecut atât de repede, dar atât de frumos! Acum sunt elevă în clasa a IX-a. Am ales să 

îmi continui studiile tot la Ferdinand deoarece această instituţie de prestigiu din oraş a devenit o parte 

din viaţa mea, pe care, din păcate, în scurt timp va trebui să o părăsesc. Spun „în scurt timp” pentru 

că am realizat că timpul nu iartă niciodată. Suntem cu toţii supuşi implacabil eroziunii acestuia. Nu 

rămâne de făcut decât să mă bucur de prezent, să trăiesc orice moment ca şi cum ar fi ultimul, să 

învăţ din greşeli, să leg prietenii adevărate. 

Sunt momente în care îmi este greu, în care am anumite temeri? Sigur că da! Fiecare 

persoană trăieşte şi astfel de sentimente. Este ceva normal. Dar este important ca oamenii să ştie să le 

înfrunte şi să meargă mai departe. Să îşi găsească sprijinul în lucruri mărunte, ce le aduc fericirea pe 

chip. Eu aşa fac mereu. Mai ales că mama continuă să îmi repete că anii de liceu sunt cei mai 

frumoşi. Când eram mai mică, obişnuiam să nu o ascult și mă întrebam adesea: „Oare chiar așa să 
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fie?” Acum am crescut şi am realizat că e foarte adevărat. Ştiu că vor trece anii pe neaşteptate şi sunt 

conştientă că în ziua absolvirii voi avea senzaţia că aş fi în stare să dau orice pentru încă un an de 

liceu. De ce? Pentru că odată cu terminarea liceului, au loc sfârşitul copilăriei şi, totodată, începutul 

procesului de maturizare, căci devin adult! Şi atunci ştiu sigur că îi voi da dreptate mamei când îmi 

spunea că adolescenţa, alături de liceu, reprezintă momentele de aur din viaţa oamenilor. În 

momentul de faţă de acest lucru îmi este frică. Îmi este teamă şi mi-aş dori ca timpul să nu treacă atât 

de repede.  

Ce reprezintă Colegiul Naţional „Ferdinand I” pentru mine? Înseamnă copilărie, adolescenţă, 

maturitate. Înseamnă momente unice trăite alături de oameni dragi. Înseamnă familie, profesori 

dedicaţi, prieteni şi dezvoltare personală. Îţi mulţumesc, aşadar, ţie, drag Colegiu, pentru tot! Vei 

rămâne mereu în inima mea! 

 

 

Ecourile Centenarului... 

Paraschiva Miriam Ichim, clasa a IX – a B 

Prof. coordonator Mihaela Stoean 

 

 Adeseori, când mă plimb pe holurile colegiului, mă opresc și ascult. Și dacă ascult, dacă mă 

las purtată în valurile visării, atunci aud aievea: ecouri - de glasuri, de pași, de râsete. Iar în acele 

clipe timpul devine ireal, nefiresc, căci fragmentele prezentului se împletesc cu cele ale trecutului, 

contopindu-se într-o singură voce ce răsună omniprezentă – vocea tuturor generațiilor ce au pășit 

pragul acestei clădiri mărețe, a cărei arhitectură rămâne o amprentă a trecutului asupra viitorului.  

 Se spune că ființa umană e definită de oamenii și de locurile pe care le iubește, întrucât toate 

acestea devin, odată cu trecerea timpului, parte din propriul ei suflet. Dar, mai presus de toate, cred 

că suntem definiți de dascălii care ne învață să fim oameni, de locurile unde învățăm să fim oameni. 

Indiferent dacă alegem să acceptăm sau nu, profesorii noșrti, școlile prin care trecem ne modelează, 

iar valorile promovate în acestea devin, fără să realizăm, propriile noastre valori. Colegiul Național 

„Ferdinand I” e parte din sufletul meu pentru că am crescut odată cu el. Aici, în acest loc, m-am 

maturizat, am trecut de la copilărie la adolescență, aici am învățat ce înseamnă demnitatea, respectul, 

puterea, voința, ambiția, ce este, cu adevărat, viața. Dascălii sunt, în esență, părinții noștri spirituali, 

căci de la ei nu preluăm numai cunoștințele teoretice, ci învățăm cum să fim oameni, cum să 

evoluăm în viață pe calea adevărului, a valorilor.  

 Anul acesta, România sărbătorește Centenarul Marii Uniri. Acum un an, Colegiul Național 

„Ferdinand I” a împlinit 150 de ani de la înființare. Există oare un loc unde poți simți mai profund, 

mai intens clipele acestei zile mărețe, decât într-unul unde tradiția răsună pretutindeni din toate 

cotloanele? Căci acest liceu a luat naștere înainte de Unire și, istoria sa, aidoma istoriei României, e 

împletită din momente petrecute atât înainte, căt și după acest măreț eveniment istoric. A fi elev al 

Colegiului Național „Ferdinand I”, în Anul Centenarului, înseamnă a simți mândria de a fi român, de 

a călca pe urmele unor personalități de renume național și internațional care au fost, la rândul lor, 

profesori - Garabet Ibrăilenu, D. D. Pătrășcanu, Gheorghe Dima, Vasile Pârvan, Nicolae Corivan, 



6 
 

Lazăr Veniamin, Panait Topliceanu, Grigore Haralambie Grandea, - sau elevi ai acestui colegiu, 

locaș de cultură - Gheorghe D. Vasiliu, cunoscut sub pseudonimul unuia dintre marii poeți ai 

secolului – George Bacovia, Mircea Cancicov, viitorul mare avocat și om politic liberal, ministru de 

finanțe, Alexandru Șafran, viitorul cărturar și rabin șef al Genevei, Grigore Tăbăcaru, viitorul mare 

pedagog și fondator al revistei „Ateneu”, Șova Constantin, viitorul general, mare strateg al ultimului 

război mondial, academicianul Constantin Arseni, academicianul Alexandru Piru, academicianul 

Solomon Marcus, scriitorii Eugen Uricariu, Ovidiu Genaru, Viorel Savin, Octavian Voicu sau actorii 

Toma Caragiu, Radu Beligan, Diana Lupescu, Sorin Postelnicu și Florin Bălănescu. 

 Tradiția și valoarea reprezintă esența acestui colegiu de elită, unde poți simți prezența 

trecutului ce se împletește armonios cu prezentul. Viitorul depinde doar de noi, de elevii și de 

profesorii care devin, rând pe rând, fragmente din lunga istorie a Colegiului Național „Ferdinand I” 

Bacău.  

 

 

Ferdinand, de la Colegiu la Marea Unire 

Ioana Tanțoș, clasa a VII-a B 

Prof. coordonator Roxana Roşu  

 

 Ferdinand al României, regele Marii Uniri, este emblema colegiului meu, făcută parca să 

întărească, în condițiile crizei profunde de identitate națională, încrederea în valori, să sensibilizeze 

tinerii față de istoria națională. 

În timp ce Carol I era coborât în cripta de la Curtea de Argeș, intrând în istorie ca făuritorul 

independenței României, Ferdinand pășea pe calea martiriului și gloriei – cea care din Ferdinand I îl 

va transfigura în Ferdinand cel Loial. Loial lui însuși şi neamului pe care l-a condus și întregit. 

Fără prea multe cuvinte, Ferdinand și-a urmat cu sfințenie unchiul și Suveranul, consacrând 

fiecare zi a vieții lui, până la capăt, României și legământului făcut Regelui său. Carol I nu a avut 

vreodată un soldat mai credincios decât Ferdinand. Respectuos, pătruns de admirație și devotament, 

născut pentru a servi Coroana, Ferdinand nu a fost doar un Rege-model, ci și un principe moștenitor-

model. 

Regele Ferdinand a avut singura măreție care rezistă vremurilor: cea dată de bunătate și de 

profunzime. Valorile promovate în Colegiul Naţional ,,Ferdinand Iʻʻ sunt „bun nu e destul” și 

profunzime pentru a fi memorabil ... rezultatele elevilor în timp vorbesc de la sine! 

Chiar dacă pare desuet , ar trebui să fim epigoni de nădejde şi să ne întrebăm ca tineri ce 

putem face noi pentru neamul și țara noastră, pentru a fi noi înșine modele de inspirație pentru 

următoarea generație? 

Tinerilor trebuie să le fie arătată adevărata semnificație a Marii Uniri, care nu trebuie să fie 

limitată doar la un lucru care s-a întâmplat pe hartă, ci trebuie privită mai ales din punct de vedere 

spiritual și moral, deoarece nimic nu a fost întâmplător și la voia sorții. În spatele acestui lucru au 

fost sute de ani de luptă pentru emancipare și afirmare națională, memorii și adresări împăraților și 
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mai marilor Europei, ani sacrificați din viața marilor români pentru patrie, pentru unicul ideal și 

pentru mișcări naționale ce au avut un rol important spre Unire . 

 Centenarul Marii Uniri este un moment unic în viața unui român, deci şi pentru mine, un 

eveniment irepetabil. Anul acesta este o șansă rară de a ne arăta nouă, în primul rând, că într-adevăr 

merităm a ne numi români și că ne merităm strămoșii, aceste plaiuri și să arătăm că jertfa și 

tenacitatea temerarilor Unirii nu a fost degeaba. 

  Implicarea tinerilor in diverse proiecte și redobândirea mândriei de fi român este o datorie, în 

primul rând, a noastră, a tinerilor, pentru ca România să regăsească adevăratele valori. În acest 

moment important din istoria noastră, trebuie să fim cât mai uniți, mai ales noi, tinerii, să facem ceva 

pentru a fi mulțumiți și mândri că suntem români în România!  

 

 

Impresii din prima lună de clasa a IX-a 

Rebeka Ştefania Aioanei, clasa a IX-a 

Prof. coordonator Roxana Șova 

 

          După ce am aflat că am intrat la liceul la care mi-am dorit, au început să apară problemele. 

Oare cum mă voi inţelege cu colegii? Dacă nu voi fi acceptată în noul colectiv? Dacă nu voi face faţă 

multitudinii de teme si lecţii de invăţat? Câteva din aceste întrebări au fost soluţionate încă din prima 

zi de liceu, când am remarcat că am nişte colegi amuzanţi, drăguţi şi deschişi cu toată lumea.  

Mi-a plăcut schimbarea de peisaj, faptul că am dat peste profesori noi, care nu erau chiar atât 

de neîndurători pe cât mă aşteptam. Da, mi-am dat seama că trebuie să învăţ mult mai mult decât în 

şcoala generală, şi se observă aceasta în fiecare zi, când dăm test sau suntem ascultaţi aproape la 

toate materiile. Însă, toate adunate, nu sunt chiar aşa de înspăimântătoare pe cât par sau pe cât cei din 

jurul meu le făceau să pară. 

           Liceul acesta, chiar şi după o lună, reuşeşte în continuare să mă fascineze. Apreciez că niciun 

profesor nu mi-a făcut observaţii la adresa culorii părului, ceea ce în şcoala generală mi se întâmpla 

aproape în fiecare zi. Ador felul în care profesorii ne lasă să ne exprimăm punctele de vedere, chiar 

dacă uneori nu coincid cu ale lor. Mi se pare că oamenii sunt mult mai maturi şi acceptă fiecare 

opinie, fapt ce m-a ajutat să vorbesc mai mult, faţă de generală, unde majoritatea lucrurilor erau luate 

în râs. 

          Am fost la balul bobocilor, unde i-am susţinut pe colegii de clasă care au participat şi care au 

şi câştigat diferite premii. A fost frumos să fac parte dintr-un eveniment aşa de grandios, să aplaud 

până m-au durut palmele, să ţip alături de  alţii numele celor pe care îi susţineam şi bucuria faptului 

că participam, chiar dacă eram pe scaun, la emoţiile fiecăruia de pe scenă. Mi-am făcut o sumedenie 

de prieteni noi, cu care vorbesc zilnic, având glumele noastre specifice, pe care nu le înţelege nimeni. 

           Liceul nu este o perioadă sau o experienţă aşa de grea pe cât mă aşteptam să fie. Am fost 

primită cu uşurinţă în familia ferdinandistă, m-am acomodat surprinzător de repede cu noii colegi, 

am reuşit (până acum) să îmi menţin notele bune, ca şi în gimnaziu, şi sper ca experienţa la liceu să 

fie cel puțin la fel de drăguţă ca până acum 



8 
 

Loc de suflet în an centenar 

Maria Tanţoş, clasa a X-a C 

Prof. coordonator Roxana Roşu  

 

 Să vă spun o poveste, despre o fată căreia îi place școala, dar nu fața ei care înspăimântă 

elevii cu note mici și teme, ci partea în care descoperă oameni de la care are ceva de învățat, oameni 

care o inspiră și cărora le oferă încrederea și admirația sa. Îi place să simtă spiritul pe care tinerii îl 

imprimă pe zidurile școlii, să vadă culorile în care fiecare pictează proiectul vieții lui, pornind din 

același punct și ajungând în locuri atât de diferite. Îi place varietatea pe care o vede în colegii ei de 

clasă și faptul că acolo a găsit oameni atât de diverși, care se înțeleg atât de bine, împletind împreună 

ceva frumos. Pentru ea, colegiul în care crește este un loc de suflet, dar și un loc cu suflet.  

Îi place matematica , îi plac şi problemele de matematică, chiar dacă asta sună caracteristic 

unui tocilar. Îi place să vorbească despre orice cu a ei colegă de bancă, dar și să-și ațintească privirea 

asupra unui algoritm și să descopere noutatea pe care o aduce el. În an centenar, îndrăgește la fel de 

mult, dar simte parcă și mai adânc, emoția dintre acele ziduri. Aflându-se în interiorul lor, observă și 

se lasă dusă de valul acelei sărbători – o sărbătoare a întregirii României, dar și a 151 de generații de 

elevi, 151 de ani de muncă, de prestigiu și de performanță, dar și de frumusețe, de povești și de 

evoluție.  

Este o încărcătură în acele clase cu tavan înalt, încărcătura tuturor gândurilor absolvenților 

care se întorc cu amintirea la locul în care s-au petrecut atât de multe, unde s-au sculptat nenumărate 

vieți. Cu fiecare nouă generație care se adună în istoria colegiului, se schimbă ceva și totuși, după 

151 de ani, același spirit întruchipează spiritul fedinandist. În an centenar, an încărcat cu profunde 

emoții și semnificații naționale, la Ferdinand  I se găsește aceeași permanentă dorință de învățare, de 

evoluție, dar parcă totul este amplificat de un eveniment marcant și neuitat în sufletul fiecărui român, 

Marea Unire. Oriunde întorci capul, oriunde arunci o privire, colegiul inspiră și expiră aerul istoriei, 

martor la toate actele importante ale istoriei recente, atât de vechi și totuși atât de contemporan cu noi 

și cu toate noutățile zilelor de astăzi. 

De la ușa de la intrare schimbată, un nou profesor nou în școală și până la noi laboratoare 

care încurajează dorințele elevilor, fiecare schimbare îmbină tradiția plină de valoare a colegiului cu 

noutatea, modernismul, care se infiltrează deschizând noi porți pentru viețile care pornesc din 

sufletul său. O varietate de idei, de cunoștințe, dar și de sentimente și de amintiri populează atât 

holurile școlii, cât și mințile absolvenților, căci acestea sunt cele care au rămas amândurora, la 

despărțirea drumurilor.  

Frumosul, educația, inteligența, evoluția  caracterizează ceea ce trăiește un elev în an centenar 

la Colegiul National „Ferdinand I”, din picături de fiecare alcătuindu-se ceața permanentă prin care 

se vede personalitatea acestuia, căci și eu am simțit și încă simt influența acestui nume în viața mea, 

în sufletul meu, fiind poate chiar acea fată căreia îi place școala și.. matematica. 
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Portretul Colegiului  Naţional ,,Ferdinand I” 

Miruna Sava, clasa a VII-a B 

Prof. coordonator Roxana Roşu  

 

        Cărarea călăuzită de  personalităţi în devenire îndreaptă într-un mod subînţeles privirile 

trecătorilor spre poarta Colegiului Naţional ,,Ferdinand I”. O poartă obişnuită ce nu pare a fereca 

amintiri, dar, de fapt, acest lucru este crezut de cei care doar îi aruncă un zâmbet, neştiind de ce, 

poate doar pentru că şi ceilalţi, care intră, fac acest lucru. Diferenţa este că cei care intră aici au un 

scop bine ţintit şi un motiv bine justificat pentru care zâmbesc. Acest zâmbet este, de fapt, salutul 

elevilor şi al profesorilor dedicat celor care, de-a lungul timpului, au construit aici imperii. 

         Când priveşti clădirea înaltă, cu multe geamuri, ajungi, deseori, la concluzia ,,Este o şcoală’’, 

dar nu este deloc aşa. Prin impresionanta istorie ce a contribuit la semnificaţia ei, prin profesorii care 

nu numai că sunt excepţioali, ci sunt şi oameni înţelepţi, căci la fiecare oră înveţi ceva nou pentru 

viaţă, iar elevii prind cu uşurinţă capătul vorbelor şi încep să îi găsească un final, întrucât profesorii 

nu concluzionează în privinţa sfaturilor acordate elevilor, doar ,,deschid ochii’’. Acesta este cadoul 

elevilor de la profesori : modul de a îi învăţa şi modul de a le da libertate să aleagă singuri. Cu 

greşeli, fără greşeli...Aceasta este dorinţa, căci ,,Din greşeli se învaţă’’. Astfel, cei care învaţă aici nu 

pot fi influenţaţi uşor, pentru că, datorită profesorilor au întotdeauna alegerea cea mai bună în 

dreapta lor. 

           Când vine vorba de învăţat, elevii colegiului nu se lasă ademeniţi de tehnologie, obţinând 

rezultate  remarcabile la concursuri si olimpiade, bineînţeles sub îndrumarea profesorilor, dornici de 

noi performanţe, ştiind că elevii au potenţial. Având în vedere faptul că această şcoală specială este 

prietena copiilor, ea le pregăteşte şi surprize, precum excursii interactive şi hazlii şi proiecte ce vor 

rămâne mereu în inima învăţăceilor. 

           Acest colegiu este un punct de elită din Bacău, încă de acum 151 de ani, din anul 1867, fiind 

întâi o şcoală destinată doar băieţilor,  în timp devenind o şcoală publică cu o bibliotecă  plină de  

cărţi şi documente lăsate de Regele Ferdinand I, cât şi de anuarele generaţiilor ce au absolvit 

împlinite aici. Această bibliotecă este un spaţiu unde copiii descifrează secretele lecturii. 

           Un loc destinat educaţiei, un loc destinat culturii, un loc destinat zâmbetului. Acesta este 

Colegiul Naţional ,,Ferdinand I’’- Un diamant al cunoscătorilor şi un mister nedesluşit al trecătorilor. 
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II. Recenzii 

Genul epic (sau ceva de genul) 

Ana Nechita, clasa a IX-a A 

Prof. coordonator Roxana Șova 

 

Mi s-a spus și mi s-a tot spus să fac ceva mai tehnic pentru că „prea sunt artistică și prea sunt 

visătoare”, ceva ce eu neg pentru că în cele ce urmează vă voi prezenta un text științific pentru a vă 

demonstra abilitățile mele practice. 

 Genul epic cuprinde totalitatea creațiilor, în versuri și în proză (chiar și alea făcute de mine), 

în care autorul, aka omul cu capul în cer, dar totuși cu picioarele pe pământ, își transmite, în mod 

indirect sentimentele, gândurile prin intermediul acțiunii și al personajelor. Semnificativă, în acest 

sens, este opera marelui suedez Fredrick Backman, în care sunt evocate aventurile unei bunici și a 

unei fetițe, și mai apoi, doar pățaniile unei nepoțele părăsite. 

 În primul rând, (probabil ați dat deja pagina, deci poate n-ar trebui să mă mai străduiesc să 

scriu frumos...glumesc, părinții mei citesc...chestia asta), „Bunica mi-a zis să-ți spun că-i pare rău” 

este o creație epică întrucât modul principal de expunere este jobul naratorului, prin intermediul 

căruia sunt relatate întâmplările în ordine cronologică – (cauză)-nașterea bunicii  – (efect)-miraculos, 

viața tuturor devine fericirea întruchipată. Backman, ca orice autor, încearcă să ajungă la inimile 

noastre robotizate și prin alte căi precum descrierea - înfățișează un cadru familial și familiar, 

rogvaiv și totodată, gri- „E un bloc obișnuit. În mare. Cu 4 etaje și 9 apartamente. Și miroase a 

bunica. Și a cafea, bineînțeles. Întotdeauna miroase a cafea.” și caracterizeză eroii poveștii- „Bunica 

are 77 de ani. De fapt, aproape 78. Nici ea nu prea se pricepe să aibă 77 de ani. Se vede că-i bătrână, 

fiindcă are pielea ca hârtia de ziar îndesată în pantofii uzi (seamănă cu mama 

mea,...oarecum,...normal că nu vorbesc serios). De asemenea, se remarcă prezența unui narator 

sarcastic, sentimental și amuzant care, dat fiind că narațiunea e realizată la persoana a treia, acesta 

face parte din publicul numeros și de toate vârstele, chestie demonstrată de mărcile sale lexico-

gramaticale ca verbele și pronumele la a treia persoană ( sper că nu vă asteptați să vă înșir toate 

formele astea; cartea e plină de ele).  

 În al doilea rând, creația lui Fredrick (și da, îmi permit să-i spun pe numele mic atâta timp cât 

nu mă aude și, nu vă faceți griji, el locuiește tocmai în Suedia) se validează drept operă epică prin 

existența unor întâmplări dulci-amărui la care participă personaje rotunde și dinamice (știu că vă 

uitați ca ateul la Dumnezeu, dar chiar n-am chef să vă explic toate cuvintele astea). Evenimentele 

sunt organizate sub forma unui subiect structurat pe cele 5 momente principale. Elsa, protagonista 

cărții ăsteia, nu cea din Frozen, are 7 ani, aproape 8.Este o fată foarte inteligentă și în jurul ei se 

învârte toată acțiunea, deși autorul sau naratorul amintește mereu cât de importante sunt și celelalte 

personaje pentru că toate au un impact deosebit asupra Elsei. Bunica acestei fete- de altfel foarte 

importantă dar, în cele din urmă moartă (scuzați spoler-ul, dar era de așteptat, femeia avea 77 de ani, 

după părerea mea, bunică și pentru dinozauri) ce compensează maturitatea nepoatei, fiind o persoană 

vioaie și săritoare, la propriu, pentru cei 77 de ani ai săi. Viața Elsei e plină de povești inventate de 

bunica sa, povești care au menirea să o transporte într-o lume în care ea e apreciată și iubită deoarece 
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realitatea e pe departe de a fi un basm, iar mica școlăriță de 7 ani, aproape 8, e marginalizată de cei 

care nu înțeleg și nu acceptă faptul că ea e altfel, în timp ce bunica ei era singura alinare. După 

decesul acesteia, Elsa descoperă cine era cu adevărat buni a ei și este supusă unor încercări ca să 

găsească fericirea. (Nu o să mai scriu și care sunt reperele spațio-temporale pentru că o să aflați 

singuri). 

     Și iată că aici închei. Dacă ne luăm după normele limbii române și ale compunerilor de 

apartenență, textul ăsta e plin de greșeli și acum, mă adresez celor de a opta și vă rog să nu luați 

compunerea mea ca model: acesta este un pamflet, tratați-l ca atare. 

 

 

Recenzie - „Hoțul de cărți”, Markus Zusak 

Teodora Maria Preda, clasa IX-a A 

Prof. coordonator Roxana Șova 

 

 Nu știu cum voi vă alintați sufletele, dar eu una, când îmi vine de odihnit sau de pus frână 

nițel la trudă, am chef să citesc. Ador să îmi cuibăresc mintea și sufletul printre paginile unei cărți și 

să mă detașez total de tumultul existenței cotidiene. Datorită mamei mele, care m-a îndrumat pe 

calea lecturii încă de mică, am perceput mereu cărțile ca pe niște balsamuri ale sufletului și m-am 

hrănit cu convingerea că ele au fost și vor rămâne surse valoroase de consolidare spirituală. 

Înțelepciunea, bucuria și tristețea lumii toată, se află în cărți. Prin intermediul literaturii, 

reușim să facem călătorii în trecut, prezent și viitor și avem posibilitatea să învățăm din experiențe 

trăite sau imaginate pentru a ne desăvârși ca oameni. 

Astăzi am ales să vorbesc despre o călătorie în trecut, despre o perioadă pe care nu am trăit-o, 

dar care m-a impresionat profund. Este vorba despre cartea lui Markus Zusak, „Hoțul de carți”, 

probabil cel mai emoționant roman despre Holocaust.  

Este extrem de important ca această filă neagră a istoriei omenirii să nu fie dată uitării, pentru 

a nu se mai permite vreodată unui scelerat mânat de frustrări si ambiții de putere să își dezlănțuie 

setea de sânge nevinovat. Sigur că pentru a te informa despre acest subiect există Istoria, cu date, 

locuri și nume concrete, oferind un plus de obiectivitate, însă literatura are marele avantaj de a folosi 

cuvintele întocmai cum pictorii se folosesc de culori pentru a transmite emoții privitorilor. 

Romanul spune povestea micuței Liesel Meminger, o fetiță germană trimisă împreună cu 

fratele ei să locuiască la o familie adoptivă, atunci când tatăl îi este închis, acuzat fiind că ar fi 

comunist. Fratele fetei moare pe drum, iar la mormântul său, Liesel găsește o carte, Manualul 

groparului, ce cuprinde, bineînțeles, instrucțiuni pentru îngroparea celor trecuți dincolo. Tatăl ei 

adoptiv, Hans Hubermann, acordeonist și zugrav, va fi cel care o va deprinde pe Liesel cu tainele 

lecturii, îndeletnicire ce o va fascina într-atât pe copilă, încât își va face un obicei din a fura cărți de 

la incendierile de volume interzise organizate de naziști, din casa soției primarului din Molching, 

micul oraș german în care este plasată acțiunea, și de oriunde mai apucă.  

 Ceea ce face acest roman să fie cu adevărat remarcabil este felul în care e spusă 

povestea: totul este privit prin ochii Morții, un narator surprinzător de cald, și chiar amuzant 
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ocazional. Prin ochii Morții este urmărită evoluția lui Liesel, relația ei aparte cu cărțile și cuvintele, 

deprinderea insultelor colorate de la dura Rosa, mama ei adoptivă,  prietenia ei cu Max Vandenburg, 

de care o leagă dragostea pentru lectură și coșmarurile recurente, escapadele la furat alături de Rudy 

Steiner cel ciolănos, blond, cu ochi albaștri, obsedat de Jesse Owens (afro-americanul medaliat cu 

aur la Olimpiada din vremea lui Hitler), un ideal al naziștilor care nu înțelege nazismul, calitatea ei 

de unică supraviețuitoare a bombardamentelor de pe strada ei, ce poartă, ca o glumă a sorții, numele 

Raiului în germană, Himmel. 

Cartea e tributul cald adus de către autor puterii cuvintelor de a schimba destine, de a modela 

caractere. O poveste cu un mesaj extraordinar de pozitiv, în ciuda perioadei sumbre în care se 

petrece. Și tocmai acest mesaj este miezul cald al romanului: curajul, puterea de sacrificiu, 

altruismul, fac din oamenii simpli adevărați eroi. Eroi ale căror povești merită spuse. Chiar și de 

Moarte, o Moarte care în finalul apoteotic al romanului se declară „bântuită de oameni.” 

 

 

Micuțul Nicolas, de Jean-Jacques Sempé și René Goscinny 

Recenzie 

Elena Ioana Grozav, clasa a VI-a B 

Prof. coordonator Roxana Șova 

 

Cu toții adorăm celebrele cărți pentru copii. Fie că sunt scrise de autori  renumiți, fie de alții 

mai puțin cunoscuți, cărțile specifice copilăriei au ceva aparte care stârnește atât amuzamentul, cât și 

interesul pentru lectură. Însă puține sunt cărțile 

copilăriei care trezesc acea plăcere nedefinită, 

evocatoare de momente intense ale vieții.  

,,Micuțul Nicolas”, scrisă de Jean-Jacques 

Sempé și René Goscinny, este o carte ideală pentru 

copii. Nu doar că stârnește râsul, dar este și pe placul 

tuturor. Încă de la primele pagini, autorul deschide 

porțile spre universul colorat al copilăriei, prezentând 

povestea lui Nicolas, un băiețel mic, neștiutor și cu un 

suflet unic care transpare din originalitatea ideilor și a 

faptelor săvârșite. Viața familială este descrisă într-un 

mod inocent și sincer, iar aspectele legate de școală și 

de grupul de prieteni ai micuțului camuflează un umor 

pe care atât adulții, cât și copiii îl pot savura, 

năzdrăvăniile narate fiind, într-adevăr, memorabile. 

Lectură nemuritoare ce ascunde printre rânduri fericirea 

vie a sufletului unui copil, „Micuțul Nicolas” este o carte care invită cititorul la aventură, la relaxare 

într-o formă intelectuală, perspectivele trezite de această poveste fiind multiple și diferite, în funcție 

de fiecare individ în parte. Pot spune că am lecturat această carte de un million de ori și tot de un 
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milion de ori o să o recitesc, deoarece întâmplările micuțului constituie un prilej de a evada într-o 

lume a bucuriei eterne la orice vârstă. Totuși, doar persoanele care nu și-au pierdut esența copilăriei 

din suflete și au reușit să învingă barierele temporale spre a păstra mereu vie vârsta inocenței sunt 

capabile să înțeleagă conceptele pe care autorii le conturează într-o manieră puerilă. 

De asemenea, „Micuțul Nicolas” este o carte din care se desprind o serie de învățături 

esențiale pentru evoluția copilului. Scriitorii doresc să transmită, prin intermediul personajului 

principal, plăcerea ce derivă din lucrurile făcute cu  drag, sugerând ideea că regretul provine din 

tendința oamenilor de a-și impune anumite acțiuni, în loc de a face ce-și doresc cu adevărat. Nicolas 

își urmează mereu visele, nu ezită să-și satisfacă dorințele și, în pofida conștientizării faptului că 

există și responsabilități, băiatul se bucură de viață la maximum. Un model pentru toți copiii închiși 

în ei, blocați într-o lume a regretelor și a tristeții cauzate de diversele greutăți ale vieții, micuțul 

inspiră lectorii să găsească soluții la problemele de zi cu zi, să-și planifice timpul astfel încât să se 

asigure că se vor distra copios, să se înțeleagă cu cei din jur, legând prietenii strânse și găsindu-și 

echilibrul interior. Indiferent de situația dificilă, de nerezolvat, ce i se ivea în cale, Nicolas încerca să 

vadă problema din altă perspectivă. O gândea și o studia până când găsea un răspuns. Prin această 

atitudine, autorii vor să arate faptul că, în general, copiii au o minte strălucită, ei fiind viitorul nostru, 

asemeni unei  semințe ce, odată plantată, udată și iubită, se va dezvolta și, la rândul ei, va da naștere 

unei alte semințe. 

Cu toate acestea, sunt și părți care mi-au pus un semn de întrebare. De ce oare prietenii lui 

Nicolas erau așa de diferiți, dar, totuși, găseau bucuria în aceleași locuri și se completau reciproc? 

Oare Nicolas și Aristide chiar o să fumeze sau e doar vreo poantă a năstrușnicului Nicolas?  

Ei bine, dragi cititori, rămâne de văzut, deoarece eu nu pot să vă  dezvălui nimic. Vă invit să 

citiți și voi cartea și să dezlegați tainele copilăriei alături de micuțul erou!  

 

 

„Micuțele doamne", de Louisa May Alcott 

Recenzie 

        Ioana Berilă, clasa a IX-a A 

Prof. coordonator Roxana Șova 

 

Romanul „Micuțele doamne", de Louisa May Alcott, a fost scris în anul 1880 și este citit atât 

de cei tineri, cât și de adulți, rămânând una dintre cele mai iubite cărți din literatura universală. 

Povestea din carte este centrată pe patru surori: Margaret (Meg), Josephine (Jo), Elisabeth (Beth) și 

Amy March, care locuiesc împreună cu mama și menajera lor, în timp ce tatăl lor este pe front, 

luptându-se în Războiul de Secesiune.                           

 Războiul este cadrul în care se desfășoară toată acțiunea, în primul plan fiind toate aventurile 

și dezaventurile celor patru fete. Viața lor este, bineînțeles, afectată de grijile pe care și le fac pentru 

tatăl aflat departe și pentru dificultățile economice pe care le au drept consecință a războiului, dar 

ceea ce sare în evidență este povestea lor și raportul care le unește. Datorită prieteniei lor și felului 

simplu de a face față zilelor grele, bucurându-se de micile lucruri frumoase, ele reușesc să reziste 
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dificultăților pe care le au. Bucuria lor, totuși, este pusă la încercare de mai multe evenimente: tatăl 

lor se îmbolnăvește și mama lor este constrânsă să plece, mai apoi și Beth se îmbolnăvește de 

scarlatină. Fundamental este că, în aceste momente negative, fetele reușesc să arate legătura dintre 

ele, deși caracterele și felul lor de a face față lucrurilor sunt foarte diferite. Romanul „Micuțele 

doamne" se rotește cu totul în jurul faptelor care caracterizează cele patru surori din familia March, 

acestea sprijinindu-se la nevoie de mama lor. Ea observă tot ceea ce se întâmplă în casă, având grijă 

să nu piardă niciun eveniment și, în același timp, să lase libertate de alegere fiicelor ei, lăsându-le în 

acest fel să-și trăiască propriile experiențe specifice vârstei, fără a interveni.  

Ceea ce se poate remarca cel mai mult în roman este faptul că realitatea descrisă în cadrul 

cărții este foarte diferită față de cea de astăzi, de exemplu o boală care acum este foarte simplă de 

exterminat, pe vremea cărții putea face mii de victime, femeile aveau un rol neimportant în societate, 

iar căile de comunicație și de informare erau aproximativ inexistente, și din acest motiv, raporturile 

dintre oameni erau realizate într-un mod mai natural și genuin.  

Scriitoarea reușește să pună în evidență lucruri importante și să prezinte caracterele celor 

patru fete și felurile lor de a reacționa faptelor cotidiene într-un mod amănunțit. Jo, în mod particular, 

este descrisă ca cea care luptă împotriva regulilor ce puneau femeile pe planul al doilea, pentru a se 

arăta pentru ceea ce este cu adevărat, fără a fi constrânsă să fie o fată cuminte și fragilă. Ea se luptă 

pentru a-și putea trăi propriile plăceri, fără a se teme de părerile celorlalți, dar ascultând sfaturile 

mamei sale care, având mai multă experiență, o ajută să fie o femeie mai bună. 

Așadar, „Micuțele doamne" de Louisa May Alcott este un roman care nu conține doar o 

poveste foarte bună, ci și mesaje foarte importante și interesante, cu precădere cele ilustrate în 

dialogurile dintre mamă și fiicele ei, ce transmit norme, principii, valori morale și etice, în funcție de 

care să se ghideze în viață. 
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III. Spiritualitate 

Un demers necesar în an centenar... 

                                                                                                Prof. Gabriela Ciuche 

 

Pornind de la dezideratul educațional al școlii, acela de a-l pregăti pe elev pentru viață, ora de 

religie își dovedește în mod constant preocuparea de a contribui la formarea și informarea acestuia, 

prin totalitatea învățăturilor predate, dar și prin intermediul activităților sau proiectelor 

extracurriculare. 

Pe baza învățăturii de credință, care subliniază necesitatea legăturii dintre viața spirituală și 

activitatea cotidiană a omului, dintre rugăciune și acțiune, dintre trup și suflet , elevii implementează 

proiecte educaționale menite să evadeze din spațiul informal spre o aplicare practică a noțiunilor 

dobândite, în scopul dobândirii mântuirii personale , dar și colective. Astfel, prin intermediul 

activităților extracurriculare, aspectele teoretice devin fapte practice săvârșite de elev atât individual, 

cât și în mod colectiv, prilej de a-și dezvolta în acest fel virtuți ca dragostea, compasiunea, 

întrajutorarea semenilor, grija față de cei suferinzi etc.  

Pentru o dezvoltare armonioasă a vieții duhovnicești, copilul are nevoie să unească mai mult 

știința cu spiritualitatea, cuvântul bun și rugăciunea cu fapta caritabilă. Pentru realizarea acestui 

aspect, colaborarea Bisericii cu familia, școala și comunitatea (asociații, organizații umanitare) este 

foarte importantă.  

Elevii Colegiului Național ,,Ferdinand I” din Bacău au inițiat și participat, sub coordonarea 

profesorilor catedrei de religie, la numeroase activități extracurriculare, acte de caritate, spectacole și 

activități cultural-civice, concursuri tematice, dar și conferințe, slujbe de binecuvântare a începutului 

și sfârșitului de an școlar, rugăciuni pentru elevii ce susțin examenele de admitere la liceu sau 

bacalaureat, sfințirea colegiului sau Te-Deum cu ocazia diferitelor evenimente importante din viața 

școlii (ex. împlinirea a 150 de ani de la înființarea colegiului). Ei au aplicat astfel unul dintre 

principalele scopuri ale orei de religie, respectiv faptul că persoanele care ajută pe cei săraci și 

singuri, care își manifestă respectul și recunoștința față de binefăcători, față de înaintașii poporului ce 

și-au jertfit viața pentru apărarea patriei și a credinței străbune sunt mâinile milostive ale lui Hristos 

pentru semeni, prin care se revarsă în lume dragostea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu. 

Dintre proiectele mai importante derulate menționăm:  

• ,,Marșul eroilor – amprenta trecutului asupra viitorului – lumină pentru eroi” 

Principala dimensiune a centenarului este aceea educativă, pentru că tânăra generație, 

societatea românească în ansamblu, trebuie să-și însușească valorile, atitudinile și convingerile 

patriotice și să înțeleagă mesajul și sacrificiul generației Marii Uniri. De aceea, din această 

perspectivă credem că proiectarea și derularea unor programe educaționale de istorie, cultură și 

memorie a centenarului ar putea să reconcilieze tânăra generație cu istoria și să cultive valori și 

atitudini care să ducă mai departe spiritul generației de la 1918. 

 În acest sens, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel afirmă ,,De modul cum vom ști să marcăm 

centenarul Marii Uniri depinde și modul cum vom proiecta și imagina viitorul nostru ca națiune, 

cum vom construi România de mâine. Generațiile tinere, dar și cele care vor veni vor învăța de la 
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noi, pe această cale, cum am cinstit memoria înaintașilor și ce realizări durabile am împlinit pentru a 

aminti de jertfele acestora. În acest fel și ei, la rândul lor, vor duce mai departe năzuințele acestui 

neam." 

• Sfințirea colegiului, cu participarea a 1200 de elevi și profesori  

• Spectacol caritabil dedicat copilului cu autism, cu participarea a 1200 de elevi 

• Spectacol ,,Sfinții Martiri Brâncoveni – martori și mărturisitori”, cu participarea a 100 de 

elevi 

• Proiectul ,,Ferdinand – 150”, cu participarea a 1000 de elevi 

• Acțiuni de voluntariat social-filantropice și școli de vară, aproximativ 200 de voluntari.  

În acest an omagial, aducem mulțumiri și recunoștință tuturor generațiilor de elevi, părinți, 

profesori, directori, instituției Bisericii și tuturor colaboratorilor care s-au alăturat demersurilor 

noastre în vederea formării duhovnicești a elevilor, a unei viitoare generații de  membri activi în 

Biserică și societate. 

Secvențe  din  аctivitаteа cаtedrei  de  Religie Ortodoxă а Colegiului  Nаționаl  “Ferdinаnd  I „ 

Bаcău  în  pаrteneriаt  cu  Bisericа 

 

 

 

 

Mаrșul  eroilor- а IV-а Ediție 

 
Slujbă Аrhiereаscă de binecuvântаre а cаdrelor didаctice și elevilor Colegiului  Nаționаl  

„FERDINАND  I”, Bаcău,   2013 - 2017 
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Spectаcol cаritаbil „Аutismul nu doаre, indiferențа tа, dа!” - Teаtrul de vаră „Rаdu Beligаn”, 

Bаcău 

 
 

Spectаcol cаritаbil și expoziție cu vânzаre „Sfinții brâncoveni, modele de credință!” - Teаtrul de 

vаră „Rаdu Beligаn”, Bаcău 

 
 

 

 

Serbаre de Crăciun lа Bisericа Lаzаret  și donаții  finаnciаre copiilor Centrului de recuperаre 

neuromotorie „Sfântul Vаsile cel Mаre” Bаcău 
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Proiect culturаl – cаtehetic „În sufletul meu, Îl port pe Dumnezeu!” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Proiect educаționаl „Dreptаteа divină vs Dreptаteа omeneаscă” 

 
Conferințe duhovnicești „Cuvinte de duhovnici, pentru tineri destoinici” 
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Proiect educаtiv „Copiii, roаde minunаte аle fаmiliei!” 

 

 
Proiect cаritаbil „Fii dаr, din Dаrul lui Dumnezeu!” 

 
Slujbă Te-Deum pentru binecuvântаreа elevilor din clаsele а VIII-а și а XII-а 

 



21 
 

Adolescenții – liberi și responsabili? 

Iulia Maria Roșu, clasa a IX-a B 

Prof. coordonator pr. Bogdan Neacșu  

 

 „Adolescența nu este doar o perioadă importantă a vieții, ci și singura perioadă când putem 

vorbi despre viață în sensul complet al cuvântului” – Michel Houellebecq 

Așa cum susținea și scriitorul francez Michel Houellebecq, adolescența reprezintă punctul 

culminant al vieții, fiind perioada în care criza identității este în plină floare, sentimentele fiind mult 

mai intens colorate și profunde. Nefiind sigur de adevărata sa identitate, tânărul profită de frumoșii 

ani ai adolescenței pentru a încerca lucruri noi, ce nu se dovedesc întotdeauna a fi benefice. Astfel, 

influențele prietenilor sau ale anturajelor greșite cresc, iar adolescentul este tentat să cedeze și să o 

apuce pe o cale greșită. Pentru a evita aceste situații și pentru ca tinerii din ziua de azi să crească 

frumos, devenind stâlpi de temelie și de sprijin pentru țara noastră și pentru generațiile următoare, 

cea mai importantă este educația primită în nucleul familial și mai apoi în cadrul învățământului.  

 Din punctul meu de vedere, copilului îi trebuie prezentate și cultivate niște principii și 

convingeri de viață sănătoase, după care el să-și ducă viața mai departe, devenind un cetățean 

integru. De asemenea, un lucru foarte important ce trebuie inclus timpuriu în educația tinerilor este 

Învățătura de credință. Având cunoștințe despre religia sa, tânărul va avea putere să distingă ce e bine 

și ce e rău și nociv dezvoltării sale și călătoriei sale către a deveni un bun creștin, bine-plăcut lui 

Dumnezeu. „A educa înseamnă a purta de grijă de copii și tineri în ceea ce privește curățenia 

sufletească și buna cuviință, a-l crește pe copil moral, om drept, a-l crește în evlavie, a avea grijă de 

sufletul lui, a-i modela inteligența, a forma un atlet pentru Hristos, pe scurt, a te îngriji de mântuirea 

sufletului lui”.  

 Educația este asemenea unei arte; artă mai mare decât educația nu există, pentru că toate 

artele aduc folos pentru lumea de aici, arta educației se săvârșește în vederea accederii la lumea 

viitoare (Sf. Ioan Gură de Aur). Tinerii aflați în nevoie sau cei care se confruntă cu celebra criză de 

identitate, tipic perioadei adolescentine, pot căuta ajutor și înțelegere în cadrul proiectelor inițiate 

pentru și despre adolescenți de Biserica Ortodoxă Română. Unul din aceste minunate proiecte este 

Tabăra din Poiana Prieteniei, la care am avut șansa să merg două veri la rând. Am pornit la drum cu 

îndoieli în privința integrării în grupul tinerilor, eu fiind o fire mai timidă. Ajunsă la Nemțișor, în 

Neamț, am fost extrem de plăcut surprinsă de abordarea tinerilor voluntari, o bulă plină de iubire, în 

care te simți înțeles, acceptat și norocos că ai ocazia să întâlnești oameni de la care poți învăța și pe 

care îi poți susține pe mai departe. Mi-a fost dat să cunosc tineri care m-au inspirat, fiind atît de 

ancorați în toate activitățile desfășurate în cadrul bisericii, implicându-se și oferindu-se voluntari în 

toate taberile și întâlnirile religioase pentru adolescenți ce se desfășoară în România.  

 În Poiana Prieteniei nu există conexiuni la rețele mobile sau de internet, însă niciun tânăr nu a 

simțit lipsa tehnologiei, timpul fiindu-ne ocupat cu rugăciuni și workshop-uri organizate de preoți 

sau profesori din cadrul Seminarului. Comuniunea strânsă ce se formează între tinerii creștini ai 

României iese la iveală și la ITO – Întâlnirea Tinerilor Ortdocși dornici să crească frumos, 

respectându-L pe Dumnezeu și nu împotrivindu-I-se Lui. Am fost extrem de impresionată să 
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descopăr recent că tineri pe care i-am cunoscut în Poiana Prieteniei au luat inițiativa în ceea ce 

privește evenimentele politice recente de la noi din țară, și anume, referendumul.  

 Problema generației adolescentine este, în principal, dezinformarea de care dau dovadă, 

exprimându-și totuși susținerea îndreptată spre comunitatea LGBT doar pentru că e cool, în trend să 

fii „open-mind” și să accepți niște valori și concepte greșite și bolnave, dăunătoare pentru 

dezvoltarea poporului român pe termen lung de-acum încolo. Unii dintre adolescenți ce sunt de acord 

cu tolerarea așa-ziselor familii moderne și vor motiva alegerea folosind vechea placă „Iubirea este 

iubire". Cine suntem noi să promovăm ura impunându-le să nu iubească, mai ales dacă din acest fapt 

nu vor rezulta efecte negative ce se vor răsfrânge asupra noastră? 

 Poate într-un timp scurt nu vor exista probleme însă pe termen îndelungat se dorește educarea 

copiilor încă din pruncie, promovându-se conceptul nesănătos al ideologiei de gen în manuale și 

chiar în cadrul unei ore organizate în orarul școlar. Tânărul responsabil și radical se opune ferm 

acestor idei, susținând familia tradițională și ducând mai departe Învățătura de Credință, în timp ce 

adolescenții ce au dus lipsă de o educație sănătoasă, având prea multă libertate, susțin comunitatea 

LGBT, necunoscând riscurile ce apar odată cu tolerarea acestor probleme. 

 Pentru ca România să aibă mai mulți tineri responsabili și verticali, religia ar trebui să fie mai 

prezentă atât în programul școlar, cât și în viața de familie, iar în perioada adolescenței să se 

organizeze conferințe și workshopuri în care tinerii să fie călăuziți pe calea credinței și pregătiți să se 

confrunte și să înfrunte problemele vieții. 

 

 

Adolescența – între libertate și responsabilitate 

    Paraschiva Miriam Ichim, clasa a IX – a B 

        Prof. îndrumător pr. Bogdan Neacșu  

 

 Se știe că adolescența este o etapă esențială și unică în evoluția ființei umane, situată între 

copilărie și tinerețe, și constă atât în dezvoltarea pe plan biologic, cât și în cea pe plan psiho-social, 

aflate în raport de interdependeță. În opinia mea, aceasta întruchipează un tărâm mistic al sufletului 

uman, un prag simbolic ce desparte, dar și reunește inocența cu maturitatea, fiind aidoma unei furtuni 

ce răscolește inima și trupul, dar le și hrănește cu seva existenței.  

 În primul rând, în adolescență, organismul uman trece prin transformări complexe, 

maturizându-se. Asemenea acestui proces, și sufletul, universul interior, se modelează, luând diverse 

forme, sculptat de educație, relațiile interpersonale și modul de viață al individului.  Adolescența 

devine o feerie a sentimentelor, a emoțiilor și a aspirațiilor, bazându-se pe contraste și enigme. 

Veșmintele albe ale copilăriei încep, treptat, să se coloreze în nuanțe din ce în ce mai vii, 

simbolizând o dorință ardentă de a trăi, de a simți, de a avea putere. Pe scena vieții, adolescenții, 

ființe neînțelese, ce se străduiesc să înțeleagă existența, sunt actorii ce îmbracă o multitudine de 

personalități, de caractere, în căutarea cunoșterii universului și a sinelui, idee pusă în lumină prin 

vorbele lui Grigore Vasiliu Birlic - „Sunt actor, deci, liber de a fi oricând adolescent”. Conflictul își 

face apariția, rezultând din impulsivitatea și contopirea contrastelor din inima adolescentului. Astfel, 
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entuziasmul piere și învie în dezolare, bucuria este contopită cu tristețea, nihilismul fuge de euforie, 

dar în același timp o caută, iar singurătatea și socializarea se luptă și se iubesc reciproc.  

 În al doilea rând, adolescența este perioada când creierul este capabil să asimileze o cantitate  

foarte mare de informații, căci aceasta reprezintă „singurul timp când înveți ceva” - Marcel Proust, 

„Caiete”. Curiozitatea își atinge punctul culminant, adolescentul devine din ce în ce mai precipitat, 

mai grăbit, iar timpul pare că nu mai poate îngloba atâta cunoștințe de descoperit, atâtea lucruri de 

făcut. Ființa umană evoluează din punct de vedere mental, dar și din punct de vedere spiritual, 

învățând să pășească drept pe axa vieții. Lipsa sprijinului familial și frustarea pot conduce adesea la 

involuție, adolescentul fiind foarte sensibil și influențabil. Mircea Eliade dezvăluie, în „Romanul 

adolescentului miop”, adolescența sa tumultoasă, dominată de o teamă de contopire cu profanul, dar 

și de dorința continuă de autocunoaștere, împletită cu disperarea manifestată în fața necunoscutului - 

„Aș vrea să scriu cine sunt, și nu știu. Am scris caiete multe ca să descopăr. N-am izbutit. Romanul 

meu va fi un  roman cu eroi ciudați. Sufletele lor nu vor fi liniare, dintr-o bucată. Eu n-am întâlnit 

până acum un asemenea suflet printre adolescenți. Dar nu-mi voi putea analiza personajele, pentru că 

nu le cunosc. Privesc în mine. Atâtea trăsături străine, contradictorii...” 

 În concluzie, adolescența este o vârstă a contrastelor, dar și a cunoașterii, o etapă enigmatică 

din existența ființei umane, pe care fiece suflet caută să o înțelegă neîncetat, dorindu-și, de fapt, 

cunoașterea sinelui, a microcosmosului ființei umane și aspirând spre macrocosmos. 

 

 

Autismul nu doare, Indiferența ta, Da ! 

Ștefana Maria Grozav, clasa a IX-a E 

Prof. coordonator Gabriela Ciuche 

 

 Acum sunteți niste oameni perfect sănătoși care citesc un articol. Închideți ochii, respirați 

adânc, puneți-vă în pielea unui copil care suferă de simptome autiste. Deschideți-i la loc ! Haideți 

toți, odată cu mine! Sunteți gata? Bine. Și eu. 

 Cum e să vă aflați într-o astfel de ipostază? Cum vă simțiți? Eu mă simt ciudat, diferit într-un 

mod neplăcut, căci o mulțime de oameni mă privesc de la distanță și îi pufnește râsul în timp ce eu 

mă străduiesc să îndrug două cuvinte care pur și simplu nu voiesc a fi rostite. Grădinița este plină de 

copii care se joacă voioși cu păpuși și mașinuțe, iar eu sunt doar o altă insulă despărțită de un imens 

ocean de lumea de dincolo de mine. Ce văd în jurul meu? Totul și nimic. Pot observa fiecare detaliu 

din acest tablou desprins dintr-o realitate de care nu mă pot apropia, dar nu mă văd pe mine făcând 

parte din el. Aud în depărtare păsări care zboară iute purtate de aripile vântului, simt respirația a zeci 

de persoane ce mă înconjoară și bubuitul puternic al inimii mele îmi răsună în urechi și nu-mi mai dă 

pace. Totul e așa de clar și, totuși, nu înteleg nimic din ce se întâmplă. Pe oameni îi văd limpede, aud 

fiecare zgomot din apopiere, chiar și pe cele pe care nu ar trebui să le aud. Mă simt departe, închis 

într-o cutie, blocat în mine și, cu toate că mi-ar plăcea să fiu ca ceilalți, sunt complet diferit.  
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Clipesc și mă întorc în corpul meu, iau din nou contact cu o lume liniștită, lipsită de agitația 

multitudinii de sunete și de răutatea persoanelor ce judecă folosind doar priviri încruntate. Mă întreb 

și vă întreb ce părere aveți despre aceste simptome? Le  înțelegeți ? Le cunoașteți pe deplin? 

La televizor, apar periodic știri despre copii care au învins autismul. Sau apar filme cu autiști 

cu abilități înalte sau chiar geniale. Albert Einstein este doar unul dintre exemplele edificatoare ce au 

străbătut istoria.  Prin urmare, publicul știe că în spatele fiecărui autist se ascunde un geniu. Percepție 

total eronată. Autiștii geniali sunt într-un procent foarte mic din totalul persoanelor cu autism. 

Ceilalți sunt cu o inteligență medie sau cu întârziere mintală. Nu se explică niciodată marelui public 

că aproape orice poate declanșa o criză comportamentală puternică. 

Autismul este o tulburare de dezvoltare considerată drept una dintre cele mai severe tulburări 

neuropsihiatrice ale copilăriei, fiind prezent încă de la naștere și păstrandu-se  pe durata întregii vieți. 

Cele mai des întalnite dintre simptome sunt lipsa de imaginație, neplăcerea provocată de îmbrățișări 

sau de alte manifestări ale afecțiunii, tendința de a analiza în mod obsesiv lucrurile, incapacitatea de 

a interacționa cu cei din jur și sensibilitatea la zgomotele puternice. Un copil începe să urle pentru că 

aude afară o pasăre cântând, iar sunetele scoase de acea pasăre le asociază cu plânsul unui bebeluș, 

sunete pe care nu le suportă. Alt copil se lovește puternic cu capul de bancă sau de perete pentru că 

are o migrenă și nu știe să spună asta. Ori un copil cu autism se trântește pe jos și țipă pentru că nu 

mai face față stimulilor din jur sau pentru că în clasă colegii își bat joc de el. 

  În România, cei mai mulți copii care suferă de autism sunt din județul Bacău, astfel că 

aceste tulburări devin o problemă evidentă a comunității, ceea ce ne determină să luăm măsuri în 

scopul remedierii urgente. Din fericire, în anul 2003, terapia ABA a apărut și la noi în România, 

oferindu-le astfel un ajutor real copiilor aflați în această situație. Cu toate acestea, problema nu este 

pe deplin rezolvată, întrucât costul terapiei nu este accesibil pentru toți, numărul de ore de terapie 

necesare pe zi pentru a se observa rezultate îmbucurătoare fiind în jur de opt.  Cum șansele ca un 

copil să dezvolte autism nu sunt influențate în niciun fel de stilul de viață al familiei, de educație sau 

de posibilitățile materiale ale acesteia, comunitatea noastră are nevoie de fonduri pentru a rezolva 

problema ivită. Tipul de terapie prezentat reprezintă șansa copiilor la o viață normală. Comunitatea 

trebuie să cunoască și această latură a autismului și să nu judece părinții pentru comportamentul 

copilului cu autism. Este greu, desigur, când ai un copil cu autism care nu vorbește, care se manifestă 

zgomotos în mijlocul străzii sau care face crize de comportament foarte puternice în magazin, parc 

sau acasă. Deși sunt lucruri care ies în evidență, privite în profunzime, acestea au și o latură extrem 

de dureroasă. Gândiți-vă la efectele puternice și distrugătoare pe care aceste tulburări le au asupra 

copiilor. Aceștia nu știu să se apere fizic sau psihic de cei care vor să le facă rău, nu realizează că 

sunt în pericol printre mașinile de pe stradă sau când se apleacă pe geam. Cel mai trist simptom este 

legat de lipsa intensității sentimentelor. Persoanele afectate nu știu când e ziua lor, ce înseamnă 

emoția primirii cadourilor sau a așteptării lui Moș Crăciun. Ei nu își fac planuri de viitor și nici nu se 

gândesc ce meserie vor să urmeze când vor crește, iar, în acest sens, sprijinul părinților le este vital. 

Și, peste toate acestea, viitorul lor ca adulți e atât de incert, pentru că părinții nu vor trăi veșnic, iar 

serviciile de calitate pentru ei nu există. 

În acest sens, Colegiul Național „Ferdinand I”  vă invită să participați la un proiect inițiat în 

luna martie a anului școlar trecut, de clasa a VI-a A. Ideea a venit din partea elevilor dornici de a 

vedea o schimbare în lume, de a-i ajuta pe ceilalți, dând dovadă de toleranță, de acceptare și de 
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susținere față de micuții care se confruntă zilnic cu aceste simptome. Cu ajutorul profesorilor, ideea a 

evoluat și s-a materializat într-un proiect susținut de școala noastră, intitulat ,,Autismul nu doare, 

Indiferența ta, Da !”. Astfel, primele activități având ca scop strângerea de fonduri au început în anul 

școlar trecut. Copiii din „Ferdinand” au confecționat mărțișoare pe care le-au vândut în liceu cu 

ocazia zilei de 1 Martie, iar suma de bani colectată le-a fost donată persoanelor cu tulburări autiste. 

Se dorește ca aceste manifestări să continue și să ia mai multă amploare la nivelul județului nostru, 

iar inițiatorii proiectului au venit deja cu idei noi de activități. Colectivul colegiului nostru se 

gândește la organizarea unei ample strângeri de fonduri cu ocazia sfintelor sărbători. Astfel, copiii 

vor confecționa ornamente de Crăciun și le vor pune în vânzare, iar, totodată, aceștia vor pregăti și 

pachete pentru copii, oferindu-le astfel un sprijin material în scopul practicării terapiei ABA.  De 

asemenea, cu ocazia ZileiInternaționale de Conștientizare a Autismului, pe 2 aprilie, școala noastră 

dorește să organizeze o amplă campanie de informare cu privire la această temă, cu sprijinul unor 

invitați experimentați în acest domeniu, psihologi care au luat contact cu persoanele afectate de 

autism și care vor transmite informații de real interes publicului.  

  Așadar, vă rugăm să vă implicați în acest proiect inițiat de Colegiul Național „Ferdinand I” și 

să le fiți aproape micuților care suferă de tulburări autiste. Împreună putem schimba atât modul în 

care privesc ei lumea, cât și modul în care lumea îi privește pe ei! 
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Eroii nu mai au nevoi/Eroii ne mai au pe noi … 

Iulia Roşu, clasa a IX-a B 

 Prof. coordonator Gabriela Ciuche 

 

Meditând la un început potrivit pentru acest articol,mi-au venit în minte versurile din poezia 

Ţară a lui Zaharia Stancu: 

Ce mult te-am iubit , ţară! 

Chiar şi atunci cand ghimpii tăi îmi înţepau picioarele, 

Te-am iubit cum am iubit soarele, 

Te-am iubit cum am iubit luna, 

Te-am iubit, ţară, te-am iubit totdeauna. 

 

De patru ani, elevii şi profesorii Colegiului Naţional ,,Ferdinand I” conjugă la prezentul 

indicativului  verbele din aceste versuri în cadrul proiectul ,,Marşul Eroilor” , avându-i alături pe cei 

din  Asociaţia ,,Cultul Eroilor – Regina Maria”, filiala Bacău, parohia creştin-ortodoxă Lazaret şi 

Fundaţia ,,Episcop Melchisedec” din cadrul Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. 

Cum jertfa semnificativă cere comemorare pe măsură, în ziua de 16 aprilie, zi ce precede 

hramul Înălţării Domnului, în curtea colegiului nostru, peste 1500 de tineri de toate vârstele s-au 

adunat având în mâini steaguri tricolore şi flori, pregătiţi să pornească în procesiune către Biserica 

Lazaret. Celor de la ,,Ferdinand” li s-au adăugat, în acest an, colegi de la mai multe şcoli gimnaziale 

şi colegii băcăuane. Colorând în tricolor străzile din nordul Bacăului, şcolarii au mărşăluit în ritmul 

cântecelor patriotice, fiind acompaniaţi de fanfara Colegiului Naţional de Artă ,,George Apostu”.Am 

simţit pe străzile oraşului, în sutele de inimi ce vibrau într-un singur gând de cuvioasă rememorare, 

că devenim cu toţii vestale, că trebuie să ne transformăm în ancore şi amfore, că suntem cuib de ochi 

şi braţe de soldaţi, că noi înşine, prin paşii ce-i făceam, deveneam uşor un …altfel de eroi.  

Ajunşi în curtea Bisericii Lazaret, ni s-au alăturat reprezentanţii veteranilor de război, precum 

şi cadre din conducerea unităţilor M.Ap.N. şi M.A.I. din municipiul Bacău. O gardă de onoare 

compusă din pompieri militari băcăuani, având în frunte drapelul de luptă al ISUJ Bacău, alături de 

muzica militară a Garnizoanei Bacău au întregit ceremonialul dedicat Zilei Eroilor.Zvon puternic de 

jertfă, miros de Patrie binecuvântată, tresăriri de trecut zbuciumat plămădite în glas  de goarne! 

Fără cerul spiritualităţii ortodoxe, manifestarea ar fi fost, cu siguranţă, văduvită.Cât de 

sugestiv şi de firesc  sună împământenirea cu Hristos în Scrisoarea de la Muselim Selo a lui Coşbuc: 

Te du la popa-n sat să-l rogi/ O slujbă să-mi citească…Slujbă a citit şi un sobor de preoţi băcăuani, 

în frunte cu pr. protopop Constantin Busuioc,  pomenind cei peste două mii de eroi ce-şi au loc de 

odihnă veşnică în gropile comune de la Lazaret. Rolul maestrului de ceremonii a fost asumat de către 

col.r. Paul Valerian Timofte, preşedintele filialei Bacău din cadrul Asociaţiei „Cultul Eroilor”. Ca un 

drept cuminecător din seva aceleiaşi dorinţe de jertfire, el le-a povestit cu patos copiilor despre 

semnificaţia acestui eveniment. 
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Pentru ca gestul să îşi găsească întru gând desăvârşire prin cuvânt, după discursurile 

organizatorilor şi ale invitaţilor, a urmat un moment artistic oferit de Mădălina Partode, elevă în clasa 

a X-a, şi prof. dr. Nicoleta Zărnescu, director adjunct al colegiului nostru. Un moment-surpriză a fost 

oferit de elevii clasei I de la ,,Ferdinand”. Aceştia, alături de învăţătoarea lor, Maria Ojog, au recitat 

în cor poezia ,,Ziua Eroilor” de Aurel Anghel. ,,Eroii nu mai au nevoi/Eroii ne mai au pe noi/Cât mai 

suntem, câţi mai trăim/Cu dragoste de ei să-ne-amintim”, au declamat micuţii în aplauzele audienţei. 

La final, cei prezenţi au depus coroane şi jerbe de flori la monumentul eroilor din curtea Bisericii 

Lazaret şi au promis că vor trece, întocmai ca Eminescu , pe drumul lung şi cunoscut, din vreme în 

vreme, adică an de an, de Ziua Eroilor. 

 

 

 
 

https://www.desteptarea.ro/wp-content/uploads/2018/05/Marsul-Eroilor-28.jpg
https://www.desteptarea.ro/wp-content/uploads/2018/05/Marsul-Eroilor-01.jpg
https://www.desteptarea.ro/wp-content/uploads/2018/05/Marsul-Eroilor-12.jpg
https://www.desteptarea.ro/wp-content/uploads/2018/05/Marsul-Eroilor-15.jpg
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IV. Creație literară 

 

Elogiu 

 Daria – Alexandra Tutunaru, clasa a XI-a D  

 

 

Ne închinăm, evlavios, Măria Ta,  

Te salutăm, respectuos, Bacovia,  

Rege-al Unirii celei mari și tu, artist  

Cu versul grav și violet, ploios și trist.  

 

Refren:   

Purtăm cu toții numele cu fală  

Și afirmăm, solemn, azi, la ReGală,  

C-avem motive-ntruna de mândrie,  

Și nu o sută, ci, poate, o mie.  

 

Ați dat, fără rețineri, de-un secol și ceva,  

Numele vostru mare liceului acestuia  

Și ați făcut, în timp, istorie,   

Școală și carte, triumf și glorie.  

 

 

Refren:  

Acum ori niciodată să spunem înspre soartă  

De pașii noștri tineri, ce, cu elan, ne poartă  

Prin cartea-nvățăturii cu miile de fețe,  

Ca-n basmul tinereții fără de bătrânețe.  

 

Refren:  

Să ne-afirmăm tradiție, și spirit, și voință,  

Să scoatem la lumină onoare și credință,  

Să arătăm și urbei, și oamenilor toți  

Că, oricând, dacă vrei, înseamnă că și poți.  

 

Refren:  

Ferdinandiști de azi, de ieri și de oricând,   

Purtați-vă Colegiul și-n inimă, și-n gând,  

Pășiți pe calea vieții regal, bacovian,  

Mândriți-vă cu școala în lume, an de an!  
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Demult… 

                            Prof. Gigliola Ceunaș 

 

Nu ne-am vorbit de-o vreme. 

De pe când desenam case și sori 

pe asfaltul încins, 

de pe când uitam păpușa 

pe banca din parc 

și plecam, țopăind veselă, 

într-un picior, 

spre cornetul de înghețată 

din mâna bunicii. 

De pe când mușcam din veselie, 

din râs și dans, 

din zori în amurg 

și nu-mi mințise nimeni sufletul. 

Nu ne-am vorbit de o vecie, parcă, 

și mi-e un dor nebun de tine, 

copilărie! 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

Poeme din volumul ,,Întrebări fără răspuns” 

Prof. Florentina Stanciu     

 

 

Jurnal I 

 

în seara aceasta voi râde un pulovăr de iarnă  

așteptând libertatea cuvintelor  

cu metacarpienele voi întinde ritmic capcane  

tu te vei preface că recunoști în poezia mea  

vechi rime despre începuturi,  

apoi mă voi zidi în tine  întru amintirea diamantelor foșnitoare  

ca în echinocțiul când ne-am cunoscut  

 

 

Jurnal II 

 

ninge bej cu jupoane de lună  

un vânt anacronic trece prin oraș și prin Șcheii sufletului meu,  

caut să petrec o jumătate de oră cu tine  

 iarăşi strânsoarea singurătății ,  

apăs accelerația poate înving orașul acesta  

sălbatic de trist  cu ecouri grăbite de provincie  

 

Jurnal III 

 

mai e lumină afară cât să bandajăm trandafirii  

mă strigi  îmi spargi tâmplele,  

cu greu pot vorbi când te apropii de mine  

într-o limbă necunoscută,  

harpa mea din păr ți-a ros melancoliile , te-a golit de lapte,  

în seara aceasta mai încercăm o trecere  prin toate cele  

cinci anotimpuri 

 

Jurnal IV 

 

fericirea bate tobe în tâmple  

ești desculț și aprins,  



32 
 

deschid fereastra să urli de dor  până dimineață  

când pașii tăi  vor fi din nou ploaie  

cu gândurile aprinse rămânând să învăț  

pe de rost noaptea  

 

Jurnal  V 

 

tristețea și-a golit încărcătorul în ceafa mea  

sunt zăpadă în orașul gol,  

liniştea de la suprafață e o mobilă incomodă  

cineva îmi strigă din când în când cuvinte  

mai bine singurătatea unei păduri de lupi 

 

 

Jurnal  VI 

 

ca păsările oglindite în fereastră trece timpul  

tu mă plimbi pe brațe așa cum ții ploaia  

ne atingem sufletul cu buzele 

 e atât de liniște,  

numai clamele de păr zgârie tăcerea  

aproape fără să respir ne mai îmbrățișăm să murim o dată  

 

 

Jurnal VII 

 

șobolanii lunii noiembrie rod din mine  

urme de cărbune  

pe strada beată umblu de acolo-colo  

printre grămezi de ploi mâinile tale de tergal inocent  

mă întorc cu o mângâiere  

azi trecutul e un labirint de vorbe calde  
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12 noiembrie 

             Cosmin Popa, fost elev ferdinandist 

 

 

Ne bate toamna în ochi, 

Cu scrum de petale îți culeg surâsul- 

regina ghețurilor sufletești- 

Înmiresmată ca o floare de mai... 

Și chiar de-ai fi o floare a iadului, 

Te-aș zidi din carnea mea 

Trup angelic, nunta e în cerul glasului tău copilăresc 

Androgin melancolic, de șarpe nu ți-e frică 

Nici mie de agonia iubirii. 

De-aș fi un fluture alb,  

M-aș ascunde sub raza ta tomnatică. 

 

 

 

 

Scorpion în Gemeni 

                 Cosmin Popa, fost elev ferdinandist 

 

 

tu ești luciferică 

eu sunt visător  

dar poate că tu, draga mea, ai un nimb de singularitate 

ești misterioasă ca luna  

eu sunt soarele 

cred cu tărie că a noastră constelație este singura constelație nealterată - 

A iubirii eterne. 
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Amiază de vară 

„Vara și tristețile par luminoase” 

Octavian Paler 

Ioana Tanţoş, clasa a VII-a B 

 

E iunie! Se simte vacanța în aer, cu soare arzător, cu lanuri de grâu ce se pârguiesc, cu văi 

line și iarbă grasă plină de ciulini rozalii ce-și leagănă în vânt moțul pufos și zburlit de bondari 

gălăgioși. 

Codrii de tei îmbălsămează împrejurimile cu miresme din grădina raiului. Zumzetul prelung 

al albinelor prăfuite cu pulberi de aur și îmbătate de nectar, îngână, parcă în surdină, rugăciuni către 

Dumnezeul cerului și al pământului. 

Toate cărările de prin păduri ies în luminișuri și fânețe pline de sânziene galbene ca mierea și 

de fragi parfumați ca niște mici inimioare pierdute în iarba smălțuită de flori. 

Case adunate laolaltă privesc mirate cu ochi de geam spre dealurile cu tei. Pierdută în zare stă 

mândră casa bunicii cu porți mari de lemn de stejar și bolți răcoroase de viță-de–vie. 

Timpul curge leneș, picurând fărâme de bucurie că sunt iar oaspetele bunicii Marița, buna 

mea cu miros de busuioc și ceară curată. În fiecare dimineață, freacă între palme frunze și flori uscate 

cu miros piperat, să plece gândul rău și-apoi se închină cu evlavie la icoanele vechi cu sfinți, 

încadrate în văl de borangic gălbui ca un abur. 

În tinerețe a fost o cucoană educatoare, frumoasă și aprigă. Bunicul, ofițer fălos al armatei 

române, a îndrăgit-o imediat, cu toate pretențiile ei de domnișoară, că tare mai era mlădioasă și avea 

ochii negri ca cerneala nopții. Cred că semăn cu bunica … păr lung, negru și ochi arzători.  

În tot acest timp joaca și tihna vacanței o împărțeam cu o fată din sat, cam de aceeași vârstă 

cu mine, Nina, ce avea păr auriu și ochi luminoși, ca cerul spălat de ploi ușoare. 

― Ai venit! Și-un zâmbet cald înflori ușor pe obrazul mătăsos al Ninei, ca o avanpremieră la 

bucuriile vacanței. 

― Am venit … Și-o să stau mai mult! Mi-era dor de tine, de bunica, de grădina cu flori și de 

băncuța de lemn, de camera de oaspeți răcoroasă cu miros de flori nemuritoare, lavandă și flori de 

câmp. 

Avea buna o ladă de zestre pictată ce adăpostea comorile de suflet din tinerețea cucoanei 

Marița: fotografii sepia de la Balcic, cu bunicul țanțoș în uniformă de ofițer și bunica pedantă în 

rochie complicată și multe alte bibiluri de poveste. 

― Fetelor! strigă bunica din pridvor. Veniți să gustați din prăjiturile cu cireșe și să beți socată 

rece cu lămâie! 

― Bunico, luăm bunătățile în grădină, după ce-i arăt Ninei ceva … 

Bunica păstra în cufărul cioplit cu migală de meșteri talentați, amintiri prețioase. Că pe 

vremea ei zestrea era zestre. Avea un serviciu de cafea, pictat în interior cu domnițe ce se dădeau în 

leagăne cu flori, ce-și odihnea ceștile în catifea roz … Se fălea cu un set de lingurițe mici, mici de 

argint și cu două pălării pompoase: una cu funde de mătase și pasmanterii sofisticate, iar cealaltă, o 

canotieră de pai ușor, cu flori micuțe și panglici pastelate. 
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Le-am pus pe cap fiecare, fâțâindu-ne în oglinda veche cu smalț patinat, ne-am pus rochițe cu 

buline și mătase albă, brățări la mâini și-am zbughit-o râzând în grădină la degustat cofeturi, sub 

ochii melancolici ai bunicii Marița cu gândul pierdut la tinerețe … 

La umbra unui măr domnesc ce-și cocea încet rodul, la măsuța cioplită de bunicul meu 

vrednic, sorbeam din licoarea parfumată de soc, degustam prăjituri cu cireșe, zâmbind una la alta ca 

două domnișoare ce-și făceau siesta. 

Zmeură și caise coapte, crini regali și trandafiri catifelați îmbălsămau aerul văratic și 

molcom. 

Ne admiram cu încântare pălăriile și rochițele pretențioase, dansând ușor și râzând cu tot 

sufletul la ideea că suntem două fete de demult ce se pregăteau să meargă la bal. 

Prin straturile de flori ale bunicii mai creșteau maci și albăstrele pe care bunica le lăsa că 

înveseleau grădina. Am cules câteva flori și le-am înfipt ușurel în pălăria Ninei ce-i încadra armonios 

obrazul cald și îmbujorat de plăcere. Părul blond parcă era un mănunchi de spice de grâu ce 

adăpostea maci sălbatici și albăstrele mlădioase. 

Ne-am desprins cu greu din grădină, seara strecurându-se tiptil. Am mai stat la povești în 

pridvorul casei admirând „Zările de farmec pline” ce-și închideau pleoapele grele de trudă, trimițând 

soarele la culcare. 

M-am dus la somn în așternuturi mirosind a lavandă și sânziene, prelungind visul de epocă al 

amiezii de iunie. 

 

 

 

Așteptând viitorul 

                                        Alexia Ana Sava, clasa a IX-a B 

     Prof. coordonator Mihaela Stoean  

 

 

Această poveste începe ca toate marile și legendarele aventuri, ca toate întâmplările 

inimaginabile, dintr-un loc obișnuit, cât se poate de comun.  

Îmi amintesc de parcă ar fi fost ieri acea incredibilă zi, pe care am trăit-o acum câteva luni. Se 

făcea că trebuia să ajung repede în gară, pentru a lua trenul de la ora șapte. Pot doar să spun că eram 

într-o cruntă întârziere. Timpul nu a fost niciodată de partea mea. Of! Timpul ăsta e așa un șugubăț! 

Când am mai mare nevoie de el, aleargă cu viteza luminii, ca un atlet de primă clasă, scurgându-se 

nepăsător... De vreau să treacă timpul mai repede, el parcă-mi zâmbește machiavelic dintr-un ungher 

ascuns, transformându-se pe dată într-un bătrân ce abia face câțiva pași. Ei, bine, cam aceste senzații 

le încercam în acea dimineață. Într-un târziu, am ajuns și eu la gară și, privindu-mi micul ceas 

argintiu de la mână, am realizat cu uimire că timpul îmi făcuse o glumă nesărată: era ora șapte și un 

sfert, iar trenul plecase demult din gară. Totuși, uitându-mă spre depărtări, am zărit un mic punct gri 

care se apropia cu repeziciune. Cel mai probabil, era un alt tren. M-am gândit că, dacă tot pierdusem 

cursa planificată pentru dimineața respectivă, ar fi binevenită o călătorie spontană, cu un misterios 
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mijloc de transport. Straniul tren ajunse rapid în gară și, spre marea mea mirare, nici măcar nu a 

oprit, ci doar a încetinit puțin; dinăuntrul său se ivi o scară lungă și neobișnuită, pe care abia am avut 

timp să o urc.  

Pătrunzând înăuntru, m-a întâmpinat atât o liniște profundă, căci trenul era pustiu de-a 

binelea, cât și o priveliște uimitoare și un ambient foarte primitor. În aer se simțea un miros proaspăt, 

asemenea unui câmp de margarete. Scaunele erau aidoma unor fotolii cu tapițerie vișinie, foarte 

moderne, care mă îmbiau să mă așez pe ele numaidecât. Pereții erau zugrăviți cu un portocaliu 

aprins, iar pe jos parchetul de culoarea lemnului de cireș strălucea în lumina candelabrului 

impunător. Curioasă din fire, am mers să explorez și celelalte compartimente. Cu fiecare vagon 

explorat, mă simțeam ca într-o nouă epocă, de parcă aș fi străbătut o axa imaginară a timpului. 

Astfel, m-am bucurat de priveliștea secolului al XIX-lea, a Evului Mediu, chiar și a Antichitații și a 

Epocii Străvechi. M-am întors, până la urmă, în primul vagon și m-am așezat pe unul dintre acele 

scaune îmbietoare de care am pomenit anterior. Deodată, am auzit un sunet slab, care aducea cu niște 

pași temători. În cameră se profilară două siluete micuțe, asemănătoare cu niște roboței, cu capetele 

care semănau perfect cu niște cadrane de ceas : unul rotund, celălalt dreptunghiular. 

- Cine sunteți voi ? întreb eu sfioasă. 

- Eu sunt Tic, el e Tac, iar tu ești în trenul Timpului, răspunse omulețul cu capul rotund. 

- Dar întrebarea este cine ești tu și ce cauți în trenul nostru ?! interveni arțăgos Tac. 

-    Nu vă faceți griji, vin cu gânduri pașnice ! Sunt aici din cauza Timpului, care m-a făcut să 

pierd trenul azi-dimineață. 

-    Nu blama Timpul ! mă sfătui înțelept Tic. Are și el motivele lui pentru care e atât de 

grăbit!  

-     Sau atât de lent, uneori, adăugă Tac. 

-    Îmi pare rău, dar trebuie să o spun: Timpul este îngrozitor ! Aș vrea să am puterea să îl 

opresc! 

În următorul moment, trenul se opri cu o zguduitură uriașă. Fețele îngrijorate ale lui Tic și 

Tac mi-au fost de ajuns să îmi dau seama ce tocmai făcusem: am oprit timpul ! Am aruncat o privire 

la micul meu ceas de mână și  cumplitul rezultat al vorbei mele fără cumpăt se confirmă imediat: 

acul secundar, minutarul și cel orar erau încremenite. Reproșul lui Tac fu cireașa amară de pe acest 

îngrozitor tort: 

-     Îți dai seama ce ai făcut?! Ai oprit timpul! L-ai supărat! 

-    Știu asta! am țipat eu. Dar a meritat-o! Întotdeauna încearcă să îmi pună piedici! 

-   Așa e Timpul, răspunse calm Tic. Gândește-te că, fără el, nimic nu ar fi existat. Fară Timp, 

noțiunea de viitor ar fi deșartă, iar trecutul nu s-ar mai deosebi cu nimic de prezent. Acum tu l-ai 

oprit, pentru prima dată în Univers, dar nu ireversibil. Mai există o șansă. Dar tu probabil preferi să 

stai aici pe veci, așteptând un viitor ce nu are să mai vină niciodată. 

-    Nu, am răspuns eu. Vreau să-mi îndrept greșeala. Ce trebuie să fac ? 

Tic trase de o manetă ascunsă vederii, iar unul dintre scaune se lăsă pe spate, permițând să se 

ivească o clepsidră minusculă, plină cu nisip argintiu. Tic își începu explicația: 

-  Trebuie să ajungi în vagonul conductorului și să te așezi pe scaunul acestuia. Apoi, vei 

turna nisipul din clepsidră în palmă și vei sufla înspre el, pentru a-l risipi prin toată camera. 
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Am făcut întocmai. M-am îndreptat spre camera conductorului, în care, ironic, nu se afla 

niciun conductor și am împrăștiat nisipul. Apoi, pe neașteptate, m-am adresat Timpului: 

-   Domnule Timp, îmi cer scuze pentru ceea ce ți-am spus. Am dat dovadă de egoism, și îmi 

pare rău. Sper să mă poți ierta vreodată. 

-   Nu-i nimic ! răspunse o voce caldă, pătrunzătoare, al carui stăpân era însuși Timpul. Am 

realizat că ar trebui, uneori, să fiu mai înțelegător. Viitorul îți rezervă lucruri mari, și acum, că m-am 

pus în mișcare, îl poți aștepta cu folos. Dar, totuși, acceptă un mic dar din partea mea ... 

În următoarea clipă, după ce trenul porni, iar glasurile lui Tic și Tac, pline de încântare, 

rămaseră în urmă, m-am trezit, din nou, pe peron. Ceasul arăta ora șapte fără cinci, iar acul secundar 

se mișca cu voioșie. Să fi fost toată această aventură doar o reverie? Nu se știe ... Tot ce pot să spun 

este că am învățat să apreciez Timpul mult mai mult, căci de el depinde viitorul, pe care nu doar eu, 

ci cu toții îl așteptăm atât de mult ! 

 

 

 

Orașul din vis 

Miruna Șerban, clasa a IX-a A 

Prof. coordonator Roxana Șova 

 

 

Mi-ar fi plăcut ca orașul în care trăiesc să fie situat pe malul mării. Niciodată nu am avut 

o imagine clară a orașului, de fapt nici nu cred că mă gândeam prea mult la asta, gândurile 

fiindu-mi dominate de imaginea mării, de albastrul ei nesfârșit, de țărmul însorit și de vapoarele 

care i-ar fi brăzdat valurile. De anul acesta, cu totul și cu totul neașteptat, orașul a căpătat, dacă 

se poate spune așa, un chip. 

Mă aflam cu părinții, de două zile, în Amsterdam, un oraș de care mă îndrăgostisem  de 

cum ieșisem  din impunătoarea clădire a Gării Centrale și dădusem cu ochii de canalele brăzdate 

de zecile de vaporașe înțesate de turiști gălăgioși. Ca orice îndrăgostit, îmi doream să petrec cât 

mai mult timp cu obiectul adorației mele, așa că priveam cu reticență, dacă nu cu ostilitate, 

planul părinților mei de a vizita împrejurimile Amsterdamului. În fine, cu toată împotrivirea mea, 

în dimineața următoare, după ce am străbătut din nou orașul cu celebrul tramvai nr. 2, am luat 

din apropierea gării un autobuz care a plecat, evident la timp,  și care ne-a lăsat, cam după vreo 

jumătate de oră, în stația centrală din Volendam, destinația noastră.  

Pe drum, părinții mei îmi făcuseră, bineînțeles, o scurtă prezentare a orășelului, considerat  

perla Olandei de Nord. Am aflat că a fost înființat încă din 1357, fiind la origini un sat pescăresc, 

că se află, evident, ca aproape toată Olanda, sub nivelul mării,  cuibărit după digul pe vârful 

căruia se află strada principală, și că a fost o vreme, la începutul secolului trecut, paradisul 

artiștilor, pe străzile lui plimbându-se chiar și Renoir și Picaso. Coborând din autobuz, am fost 

întâmpinați de o localitate cochetă, cu străzi pietruite și canale înguste, traversate de podețe 

arcuite și străjuite de arbori maiestuoși, la baza cărora ronduri de flori multicolore îți bucurau 
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privirea. Am mers fără țintă, hoinărind pe labirintul străduțelor aproape pustii - era duminică - 

de-a lungul cărora căsuțe elegante își afirmau individualitatea prin modul în care erau decorate.  

Eram familiarizată cu mania olandezilor de a aduce un strop de originalitate caselor, 

cumva asemănătoare în ceea ce privește arhitectura, prin mici detalii care țineau de modul în care 

era vopsită tâmplăria, printr-un ornament plasat pe ușile locuințelor sau prin aranjamentele 

florale din grădinile plasate, în semn de bun venit, între stradă și intrare. Aici, în Volendam, 

această preocupare pășise însă pe terenul rafinamentului, toate căsuțele fiind izvorâte, parcă, din 

imaginația unui designer perfecționist. Ferestrele decorate cu perdeluțe dantelate, care lăsau 

privirea să pătrundă în camere ce aminteau de căsuțele păpușilor de altădată, saboții de lemn viu 

colorați, ghivecele vesele de flori care mărgineau fațadele, toate concurau la imaginea idilică a 

orășelului. 

Hoinăreala pe străduțele liniștite ne-a dus către un povârniș care unduia, mărginit în vârf 

de un șirag de case, de-a lungul întregului oraș. Am urcat cele aproximativ douăzeci de trepte  

săpate printre două case și parcă am pășit într-o altă lume. Într-o clipă am fost înconjurați de 

forfota turiștilor, dar și a localnicilor, care se plimbau pe ceea ce am aflat ulterior că este strada 

principală a orașului, construită chiar pe digul care apără localitatea de furia apelor. Contrastul 

dintre pustietatea străduțelor pe care hoinărisem până atunci și agitația de pe dig era uimitor. 

Magazine cu suveniruri, mici restaurante și tonete care vindeau specialități de pește - doar ne 

aflam într-un fost sat de pescari-, clădiri vechi viu colorateși, bineînțeles, celebrele waffles, 

purtând moțuri de ciocolată, frișcă sau fructe, înfulecate din mers de turiștii cu aparate de 

fotografiat atârnate de gât, toate acestea, și multe altele, m-au vrăjit pe loc. 

Iar marea... Marea era cea din visurile mele, de un albastru profund, întunecat, nu bătând 

spre verde cum e albastrul Mediteranei. Soarele ne mângâia cu blândețe chipurile iar briza ușoară 

mișca încet velele a două bărcuțe aflate în port. Am coborât pe niște trepte, pe plaja îngustă, cu 

scoicile scrâșnind sub încălțări pentrua intra puțin în apă. Aici nu a fost chiar ca în visurile mele, 

apa era foarte rece. Trebuia să mă fi gândit, odată ce nimeni nu înota sau nici măcar nu se plimba 

desculț prin apă, lăsându-și picioarele dezmierdate de valuri. Am urcat din nou pe dig, am 

străbătut încă o dată aglomerația, pe care am lăsat-o în urmă doar coborând câteva trepte în 

liniștea orașului, și ne-am îndreptat spre stația de autobuz. 

Deși când am plecat gândul mi se îndrepta mai degrabă spre Amsterdam, pentru că era 

încă devreme și mai aveam timp de o plimbare de-a lungul canalelor sale, cu timpul impresiile s-

au maturizat și acum, după câteva luni, retrăind combinația dintre atmosfera liniștită a orașului, 

agitația turistică de pe dig și prezența copleșitoare a mării, pot spune fără să ezit: mi -ar fi plăcut 

să trăiesc în Volendam! 
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Școala mea 

Mara Ciobotaru, clasa a III-a B 

Coordonator, prof. înv. primar Margareta Vătămănescu 

 

 

 Școala la care învăț se numește Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău. Aici este locul în 

care, în fiecare dimineață vin cu drag, pășesc în lumea cărților, a învățăturii, dar și a copilăriei. 

 Clasa mă așteaptă cu drag, banca parcă îmi zâmbește, cărțile mă îmbie să le descopăr tainele, 

caietele se deschid parcă singure și abia așteaptă să fie scrise cu cele mai frumoase litere, cuvinte și 

propoziții.  

 Colegii sunt familia mea. Cu toții suntem prieteni, ne respectăm și ne ajutăm. Nu uităm să ne 

și jucăm, să fim copii, să râdem și să fim puși pe copii uneori.  

Datorită doamnei învățătoare, am ajuns să fim copii respectuoși, conștiincioși și nerăbdători 

să învățăm cât mai multe lucruri interesante, în toate domeniile. Descoperim zilnic ceva nou și 

folositor. Ne place tuturor să fim atenți la tot ceea ce spune și ne explică cu drag, doamna noastră 

învățătoare. 

 Soarele toamnei târzii m-a îndemnat să scriu aceste rânduri despre școala mea și a doua 

familie de aici, care mă așteaptă cu drag și îmi luminează calea spre o viață frumoasă și plină de 

bucurii! 

 

 

 

Dragă ȘCOALĂ, 

Andreea Cozma, clasa a III-a B 

Coordonator, prof. înv. primar Margareta Vătămănescu 

  

  

Îți scriu aceste rânduri pentru a-ți mulțumi! Ești ȘCOALA MEA, ZÂNA MEA! Fără tine, ar 

fi viața mai puțin frumoasă. Nu aș avea unde să vin în fiecare dimineață, nu aș avea o clasă frumoasă, 

o bancă micuță și simpatică, colegi prietenoși și cea mai bună doamnă din lume! 

 Îți mulțumesc pentru că exiști! Tu, ȘCOALA MEA, mi-ai arătat o lume nouă, frumoasă și mi-

ai deschis calea către cunoaștere! Mi-ai dăruit prieteni pentru totdeauna și pe doamna învățătoare, pe 

care nu o voi uita niciodată. De la toți am învățat și pe toți îi îndrăgesc. Ușor, ușor, am devenit 

împreună o clasă de copii isteți, frumoși, voioși și plini de viață. Ne place să povestim, să citim și să 

scriem compuneri. Suntem pricepuți și la matematică! Pictura și muzica scot la iveală artiștii din noi! 

 Nu te voi uita niciodată, școală dragă, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău! 
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Primus 

Emilia Mardare, clasa a X-a A 

Prof. coordonator Roxana Roșu  

 

Pojar la cinci ani - constelaţii pe abdomen, 

Răscoala dintre părinţi - lumina ardea la atingere. 

Istoria la bacalaureat - i-a visat chipul ȋn tren, 

Magia unui bărbat - culorile au devenit sonore. 

Altarul fiecărei dimineţi ȋi păstra toate feţele. 

 

Turnirul egalităţii se poartă ȋn stradă, precum umbra unui război. 

Ridurile măştii erau ȋnfundate  - doar lumina lunii le putea pătrunde. 

Eclectic ȋşi ȋntinde pielea obosită - doar pămȃntul ascunde urma primei ploi. 

Apa se scurge prin artere, picură prin coaste, 

Petrol. 

Trucurile ȋi păreau familiare – rutină. 

Alunele prinse cu trompa obosită erau ȋmprăştiate ȋn baie. 

 

Somnium 

 

Dinastia antică urcă generaţii pe spatele său cocoşat, 

Răzbunarea unei umbre sȃngerȃnde ȋi urmăreşte somnul ȋn baldachinul ȋnvechit, 

Umblȃnd ȋn miez de noapte prin culoare ȋntortocheate aude gemetele cimitirului sufocat. 

Magicianului nu ȋi stă bine ȋn cămaşă de noapte. 

 

Ocrul din ochii văduvei nu ȋi stȃrnea nicio emoţie. 

Borcanul în care păstra inima veteranului arăta ciudat: 

Ovarul nou-născutei se ascundea sub capac. 

Sarea culeasă din Marea Roșie începu a sângera,  

Iarna se arăta mai necruțătoare, dar, 

Trădarea unei femei se poate ierta doar prin sabie. 

Ornitorincul îi părea o creatură ciudată până când  

se obișnui să o vadă mergândprin palat. 

Raport: “ Fantasmele au dispărut, trebuia să încerc alt pat”. 

 

Telescop binocular 

 

Nunțile s-au rupt din fașă, 

Utilizează, deci, altă cale. 

 

Ploua când te-am cunoscut. 
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Răspunsul tău mi-a tăiat respirația: 

„Ieșirea e în partea stângă”. 

Viorile se acordau în glasul tău pierdut, 

Intrarea era doar un pretext pentru tine. 

 

Înarmat până în măduvă privesc  prin geamul casei tale. 

Negru - cenușa sângelui vărsat din amor. 

Argint topit de-a lungul pieptului deschis. 

Planul era simplu: dezamorsează bomba. 

Orice ață a zeilor s-ar fi încurcat în ale ei fire. 

Iudă a iubirii, de azi nu mai sunt creștin! 

 

Ascendent 

 

Ador luna lipită cu aracet de tavanul gol, 

Surd ecou al unui cânt de leagăn. 

Căldura serilor cu ea, a serilor cu tine. 

Eroul meu e tata, s-a ascuns, 

Nodul timpului l-a prins în ale sale brațe. 

Săritura ar fi fatală și, oricum, 

Iar s-ar îneca în cafea cu lapte. 

Urât, pasta pixului meu compune un mesaj, 

Nativ, antic, modern, aprins, 

Estul primește multe avioane. 

 

Terminus 

 

Urcușul e cel mai greu când vântul închide toate ușile, 

Latrina din curtea bunicii arăta ca un bob de linte, 

Timpii tălpilor capătă alt tempo, 

Iapa înaripată străpunge cerul iernii. 

Marți casele păreau stropi de vopsea din portretul mamei, 

Atroce, chipul ars al stelei se topi în aur. 

 

Trucaj, perdelele erau aprinse în templu, 

Rujul i se scurgea pe coapsele roz, 

Eleva scoase capul din firele fierbinți de elastic. 

Alaiul desemna noua regină a astrelor, 

Planctonul însămânța al nimfelor plâns, 

„Tunsoarea îmi e prea mare pentru tron”. 

Ardea coroana de flăcări a abisului. 
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Fără lumină 

Emilia Mardare, clasa a X-a A 

Prof. coordonator  Roxana  Roșu 

 

Te trezești în aceeași cameră albă, goală. Abia dezmeticindu-te, cu privirea încețoșată, te uiți 

din nou prin gaura ușii, sperând ca cineva să treacă pe lângă tine și să îți audă gâfâitul. Ori lacrimile, 

pumnii în pereți, urletele sau picioarele aruncate în ușa albă. Încă nu știi de ce te afli aici, dar este la 

fel de cert precum neștiința ta că nu vei afla prea curând. Nu auzi nicio suflare, cu atât mai mult 

vreun pas sau vreo șoaptă. Te întorci la colțul tău la fel de luminat ca și restul colțurilor din această 

încăpere și începi să scrijelești în perete. Știi prea bine că la un moment dat, stând în colțul tău, vei 

auzi pe cineva deschizând ușa rapid și aruncându-ți puțină hrană. 

 Închizi ochii și îți pipăi din nou fața. Ochii ți se zbat, nasul e mai rece ca de obicei iar buzele 

sunt atât de crăpate încât sângerează pe alocuri. Ai rămas la nas. Unghiile tale tocite reușesc să zgârie 

varul încât să dezvăluie partea gri a peretelui masiv. Pornind de la sprâncene cobori două linii 

aproape paralele și le bombezi la capete, alcătuind astfel ,,schița” nasului tău. Acum ceva timp, 

probabil două zile, ți-ai început portretul în colțul tău, sperând ca atunci când vei părăsi acest loc 

cineva te va recunoaște și îți va spune povestea. Acum nu ai aceeași certitudine, dar gravatul tău 

improvizat face timpul să se scurgă mai rapid. Simți cum spatele tău se încolăcește de durere așa că 

îți intinzi oasele pe podeaua mereu curată. Nu există fir de praf în încăperea ta iar după cum ai 

observat tavanul este plin de becuri ce nu se sting niciodată. Singurul zgomot pe care îl poți auzi în 

timp ce te uiți pe pereți este acela al stomacului tău. Te întorci la colțul tău cu multă hotărâre, 

așteptând ca ușa să se deschidă. Nările tale par mai adânci decât cele pe care le-ai conturat, așa că le 

schițezi, mintea ta fiind mai goală decât de obicei. Înainte să ajungi aici , mintea îți zbura în toate 

locurile posibile, la orice oră a zilei. Acum îți amintești cu greu de trecutul tău. Singurele imagini 

clare sunt cele ale temniței în care te afli. Auzi cum ușa se trântește. Ai ratat din nou șansa de a simți 

lumina naturală, căldura unui posibil Soare. Azi ai primit două felii de pâine unse cu margarină. Ai 

început să delimitezi timpul după momentele  în care primești mâncare. Guști. Simți puțină sare în 

aluatul bucăților de pâine. Te face să zâmbești. E primul gust pe care îl simți astăzi, deși masa e 

inodoră. După ce ai terminat de mâncat,  te ridici și mergi spre centrul camerei. Îți întinzi mâinile cât 

mai sus apoi, depărtându-ți picioarele, încerci să atingi podeaua. Ești gata să încerci să stai în mâini. 

Ți-ai dorit asta din copilărie iar acum nimeni și nimic nu te poate împiedica. Îți iei avânt, dar 

aterizezi prea brusc cu picioarele pe podea. Îți pare mai rece acum. Poate te-ai entuziasmat prea tare. 
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Inspiri. Știi că nu renunți prea ușor. De data asta vei reuși. Când palmele tale ating podeaua pleoapele 

ți se strâng. Simți cum centrul tău de greutate se scurge în mâini. Îți ții picioarele puțin paralele. Ai 

reușit. Îți deschizi ochii iar în jurul tău o lumină orbitoare a cuprins toată încăperea.  

 Cazi. 

 Dintr-o dată îți amintești tot. De la primul cuvânt pe care l-ai rostit, până la accidentul care te-

a adus într-o stare de inconștiență. Conduceai spre muncă pe podul care face conexiunea dintre cele 

două orașe și ai văzut o siluetă ce fuma privind râul, sprijinit de bordura construită exclusiv pentru 

autovehicule. Din câte știai, pietonii nu aveau acces pe acea parte a podului așa că ai tras mașina pe 

dreapta și ai mers la omul ce abia aruncase chiștocul în apa curgătoare. L-ai rugat să se îndepărteze, 

deoarece putea risca să moară. Fix tu ai apărut atunci când el voia să-și pună capăt zilelor. Nu puteai 

lăsa așa ceva să se întâmple așa că a trebuit să-i ții un discurs motivațional despre cum viața ar trebui 

trăită la maxim iar speranța nu moare niciodată, dar cuvintele tale nu i-au pătruns timpanele. Cu o 

privire tăioasă ți-a analizat silueta apoi te-a luat pe un umăr și s-a cățărat pe bordură, de unde a 

plonjat în apa furioasă. Totul a fost prea rapid ca să ai vreo reacție. Chiar și sub apă greutatea lui te 

înghițea. Te-ai trezit pe un pat de fân, într-o barcă ce transporta alcool din afară. De sus se auzeau 

urlete. Bărbatul ce a încercat să pășească în lumea de dincolo era acum amețit și voia să încerce din 

nou, deși viața i-a oferit altă șansă. Marinarii se luptau cu încăpățânarea sa și au pierdut controlul 

cârmei. Un claxon impunător, precum strigătul de disperare al unei balene, ți-a umplut timpanul.  

 Deschizi ochii.  

 Ești deasupra mării iar un vapor de croazieră se îndreaptă cu viteză spre tine. Inima ta simte 

golul a o mie de aruncări de pe pod, a un milion de sticle sparte, a ecoului infinit al morții pe care îl 

simți a treia oară în viață. Nu te poți mișca așa că zbieri din toți rărunchii, sperând ca vreun suflet să 

te audă. Farul vaporului te orbește, apoi încremenește în fața ochilor tăi.  

 Era doar tavanul celulei tale. Încerci să te ridici, dar camera se învârte. Inima vrea să-ți iasă 

din torace. Te întinzi și încerci să îți sincronizezi respirația cu bătăile haotice. 

 Adormi.  

 Te trezești de parcă ai fi ațipit cinci minute. Încă speri ca totul să fi fost doar un vis. Te 

împiedici. În locul în care te-ai odihnit se află acum un schelet. Nu îți pare nici prea mare, nici prea 

mic; arată de înălțimea ta. Te întinzi lângă el, deoarece vrei să te înșeli. Din păcate nu te-ai înșelat. Îți 

privești palmele. Par mai transparente, lumina le pătrunde sfios, parcă arzându-le. Mai încerci o dată 

ușa, dar mâna îți trece prin ea.  

 Te avânți. 
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 Pășești în holul unui hotel aparent pustiu. Ambele capete sunt identice. Uși maronii cu 

geamuri opace, cele construite în lungime sunt numerotate aleatoriu. Până și ușa ta se potrivește 

celorlalte. O iei la dreapta și treci de ușa fără un număr gravat pe placă de metal. Te trezești în același 

hol. Întorcându-te, observi că și ușa paralelă duce în același palier. Încerci și restul ușilor placate, dar 

o poți pătrunde doar pe a ta. Lumina becurilor de pe hol pălește cu cât încerci mai tare să scapi. 

Alergi aceste holuri sperând de a da de un final. Pare că te învârți, dar nu simți amețeala unui cerc 

complet. 

 Oare acesta este finalul? 

 Acesta este purgatoriul? 

 Te-a căutat oare cineva? 

 Peste câțiva ani își va aminti cineva de tine? 

 Nimic din toate astea nu contează acum. Important este că nu ești singur. Da, sunt și eu aici. 

Mereu am fost și voi rămâne mereu în interiorul tău. Poate ție ți-a fost dat să mă auzi abia acum, dar 

eu sunt aici încă de când te-ai născut. Și ce mai naștere! Mama ta a murit imediat după aceea, iar tatăl 

tău a murit recent. Tot timpul ăsta ai crezut că ești singur, că nimeni nu te-ar vrea cu adevărat. Poate 

strigătele mele nu ți-au răsunat până în timpane. Acum suntem singuri și vom fi împreună o 

eternitate. Nu ai de ce să te temi. Chiar dacă luminile s-au stins, vocea mea te va ghida. Am creat 

acest loc special pentru tine. De acum ești în siguranță. Ești iubit. Ești înțeles. 

 Sunt aproape. 

 

 

Etape 

„Atâta timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina” 

Franz Kafka 

Ioana Tanţoş, clasa a VII-a B 

Prof. coordonator Roxana Roșu 

 

 

O luminiță ... Un impuls nervos transmis prin creierul meu adormit; îmi vine o idee și cel 

mai bine ar fi să o valorific. Încep cu o frază simplă. Am completat cu o piesă mică, ce-i drept, 

puzzle-ul creației, dar mă opresc, mă gândesc, și în final socot că nu e demnă de o scriere literară. O 

las baltă și ajung la faptul că piesa nu e la locul ei. Încep să plâng că n-am talent și inspirație, să mă 

leg de soartă și destin, când deodată, printre lacrimi, zăresc o scară foarte mare, care parcă leagă 
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cerul de pământ. Pe laturile acesteia scria, cu litere aurite, o propoziție și niște cuvinte care m-au 

făcut să înțeleg ce e cu acea scară: „Fă ceea ce vrei” și „Creația”. Am văzut și o poezioară pe jos care 

spunea așa: 

„Orice gândești se poate realiza, 

Doar să ai curaj să urci Scara.” 

Cum eu năzuiam să scriu o nuvelă sau ceva ce se poate publica, am decis să încep să urc.  

Prima treaptă ... Exact ideea care mi-a venit când m-am apucat de scris. Mi-am zis că e o 

nebunie, că e ceva anormal, dar m-am liniștit și am continuat urcușul. Apoi fraza aceea, care nu mi-a 

plăcut la început, mi-a apărut în minte, de parcă cineva o scrisese în capul meu. Am hotărât să nu o 

mai schimb, căci voiam ca opera să-și continue cursul normal. 

Și tot așa, cuvânt după cuvânt, treaptă după treaptă, am urcat pe Scară, nuvela scriindu-se 

singură în creierul meu. 

La un moment dat, am ajuns la capătul ei, povestirea mea având un final frumos. Acolo 

scria: 

„Vezi că totul este bine 

Când în gânduri e ordine? 

Când calmul domnește în ființa ta 

Și-ți dă inspirația.” 

Atunci m-am trezit buimăcită la masa mea și înconjurată de tot felul de foi și foițe. Dar 

știam ce era de făcut. Trebuia să încep cu pași mărunți astfel încât lucrarea mea să evolueze.  

Am strâns foile, le-am pus într-un clipboard și m-am dus în liniște spre parcul plin de 

parfumuri și flori de primăvară. Acolo domnea calmul total. Era devreme, liniște și zorii zilei 

învăluiau zona verde într-o haină din culori calde... Locul perfect pentru scris... M-am așezat pe o 

băncuță cu fața spre soare și am început. 

Cuvinte și expresii curgeau ca un izvor prin marea țară a inspirației, alimentându-se din ce 

era mai frumos. Nu mai tăiam, nu mia ștergeam: știam că orice voi crea se va împleti frumos cu orice 

idee. Îmi așterneam sufletul, dorințele și visurile pe hârtie, ascunse în niște personaje atent 

construite... 

10 ani mai târziu... 

- Premiul Uniunii Scriitorilor se acordă... domnișoarei Ioana Tanțoș în vârstă de numai 

douăzeci și doi de ani și bestseller-ului său: „Viață și joc”! 

Din ochi mi-au izbucnit lacrimi de bucurie. Cu emoție în suflet am pășit pe scena mare, în 

fața a mii de oameni. Trebuia să iau cuvântul, dar am uitat discursul într-un colț de geantă. Însă de ce 

am luat acest premiu? Datorită visului cu Scara și inspirația, așa că le-am povestit tuturor despre 

acesta. Au rămas impresionați, m-au aclamat frenetic, și eu? Mă bucuram de premiu și eram 

recunoscătoare lui Dumnezeu că mi-a dat acest vis. 
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Frămăntări din neputinţă 

Marius Bodolică, clasa a XI-a B 

     Prof. coordonator Mihaela Stoean  

 

Când flacăra mocneşte în tine spre-a se stinge, 

Când lacrima simţirii pe viaţă-ţi se prelinge, 

Atunci te-ntrebi prielnic privind în depărtare: 

Câte umbre vor domni pe-o singură cărare?... 

 

Căci ce rost îşi are omul prin clipa unei vieţi 

Fără a iubi pierdutul fiinţei sale reci; 

Sau poate după moarte se vor regăsi himeric, 

Dând viaţă nebuloasei pe-ntregul întuneric! 

 

O, Doamne, lumea-ntreagă în cercuri se roteşte? 

Iar omu-n nefiinţă nimic nu-şi aminteşte?... 

Rămân ’nainte atunci de pragul morţii-n veci! 

Eu vreau o altă cale de tine să mă legi. 

 

Sau poate lumea-i moartă de mii şi mii de ani; 

Rămas eşti din rămaşi tu în visu-ţi să dispari- 

Că tot ce te-nconjoară e oglindă-ţi- legământ, 

Iar iluziile trăirii adorm într-un mormânt… 

 

Sau poate-s doar o scurgere din vecinicie, 

Spre-a reveni de-a pururi în nimicnicie; 

O, vino-mi tu,  Dalida, de-om fi nemuritori, 

Sfârşitul unei vieţi mă crezi că îmi dă fiori? 

 

Sau poate viaţa nu-este un gând întrebător- 

Prin ceaţa unor vremuri ca pasărea să zbori; 

Iar lumina va să piară în stingerea de veci? 

Arată-te, PreaÎnalte, în aste gânduri reci… 
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Libertate 

Paraschiva Miriam Ichim, clasa a IX-a B 

     Prof. coordonator Mihaela Stoean  

 

 

Să fii liber să zbori,  

Să plutești, 

Printre aripile unor văratice povești, 

Să fii liber să te cobori, 

Să explorezi adâncurile, comorile noi 

Ale sufletului. 

Să fii liber să te plimbi, 

Să simți vântul ce-ți răscolește trupul 

Și inima, 

Să privești natura ce-ți fură suflul. 

Să asculți noaptea târziu ploaia 

Cum răsună cristalin în geamuri, 

Pe acoperiș, 

Să ți se închidă ochii pe furiș, 

Treaz să te țină doar ale gândurilor ramuri. 

Să fii liber să iubești  

Albastrul cerului, 

Verdele câmpiei, 

Roșul macului, 

Galbenul grâului, 

Violetul mării, 

Portocaliul apusului, 

Esența ființei să ți-o regăsești  

În parfumul florilor, 

În valurile mărilor. 

Să fii liber să scrii, 

Să citești, 

Cu lumina lunii să te contopești, 

Să pășești agale 

Pe întunecate poteci 

De pădure, 

Să pictezi ale munților piscuri sure, 

Să fii liber să cauți 

Ale zărilor necunoscut, 

Timpul să-ți devină supus, 

Să ai tot ceea ce odată ai vrut: 



48 
 

Libertate. 

Să râzi până ți se cutremură ființa 

De esența fericirii, 

Să fii liber să ierți, 

Să te lași prins în mrejele iubirii, 

Să cazi în cascade de emoții, 

De bucurie, 

Sufletu-ți să fie ușor aidoma unei pene, 

Să lași în urmă atâtea probleme, 

Și copleșit să fii doar  

De frumusețea apusului, 

De profunzimea surâsului 

Inimii tale 

Ce-ți șoptește: 

Urmează a libertății cale...! 

 

 

 

Ploaia mea de peste drum 

                              Romina Neagu, clasa a IX-a A 

              Prof. coordonator Roxana Șova 

 

 

Mă așez sub clar de lună, 

Stau întins și o privesc. 

Urlă, suferă, suspină, 

Dar eu tot o îndrăgesc. 

 

Cu săgeți de nu m-ai împânzi, 

Mâine împreun-am zâmbi, 

Dincolo de nori am călători, 

Departe de soarele lumii târzii. 

 

Și te-aș iubi, 

Așa cum o fac ș-acum... 

Dar tu nu ai mai fi 

Ploaia mea de peste drum. 
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Plouă 

    Paraschiva Miriam Ichim, clasa a IX-a B 

     Prof. coordonator Mihaela Stoean  

 

 

S-au frânt văzduhurile 

În două 

Eu stau, mă uit spre cer: 

Afară plouă. 

Sau doar visez? 

E-o nălucire 

Sau fost-a doar 

O reverie?  

Plecat-am, poate, 

Prea devreme de la geam, 

Să fug, să fug de toate, 

Să simt ploaia cum răzbate 

Omniprezent în mine. 

Pășit-am pragul  

Unei invizibile tăceri. 

Și-atunci simțit-am, parcă, 

Lovindu-mă privirea  

Unei uitate dureri. 

Înfrigurată m-am întors 

Și mi-am simțit sufletul stors  

De orice vlagă 

De ce-ncetase timpul să mai meargă? 

Dar nu era nimeni... 

Deșerte halucinații, 

Zadarnice iluzii  

Ce tot mă urmăresc, 

Făcându-mă să mă topesc 

Într-un neant de gânduri 

Ireal, nefiresc. 

M-atinge încet ploaia. 

Și-n clipa aia 

Se stinge deodat' durerea, 

Mă-nvăluie brusc lumina 

Unei fericiri neînțelese, 

A cărei pânze începe a se țese 

Pretutindeni în mine. 
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Aievea-i ploaia, 

I-am zărit chipul. 

Așa frumos mă privea, 

Așa frumos îmi zâmbea... 

 

 

O ȚARĂ  DE  VIS 

Yarina Albescu, clasa a IV-a 

Coordonator, prof. înv. primar Anișoara Țintaru 

 

România e o țară de vis, 

În ea te simți ca-n paradis. 

De aceea nu trebuie să o poluăm, 

Ci doar să o protejăm. 

 

România e țara în care ne-am născut, 

Ea are un frumos trecut. 

Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, 

Au fost niște ființe protectoare. 

 

Ape limpezi și strălucitoare, 

Câmpuri pline de culoare, 

Munți și bogate livezi, 

Doar în România le vezi. 

 

Mulți străini o vizitează, 

Păreri bune își creează. 

E o țară minunată, 

Bine trebuie păstrată! 
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Patria mea 

Casandra Pavel, clasa a IV-a 

Coordonator, prof. înv. primar Anișoara Țintaru 

 

 

Patria mea e pământul pentru care        

Cavaleri, regi și patrioți, 

Neînfricați au luptat.          

Cavalerii au păzit, 

Regii au domnit, patrioții au slujit,        

Iar lumea s-a unit          

Când țara la război a pornit ca hotarul ei să fie întregit.      

Și strigau’’Hai la luptă, lume dragă,        

Patria s-o apărăm, iar teferi de ne-om întoarce    

O țară mare a noastră să avem, ’’ 

 

 

Patria mea 

Daria Agache, clasa a IV-a 

Coordonator, prof. înv. primar Anișoara Țintaru 

 

 

 

Țara mea este o stea - 

O stea plină de belșug și bogății 

Munți împăduriți, dealuri mari și mici 

Brazi, izvoare licărind în soare. 

 

Țara mea este o artă, ce merită lăudată 

Tot aici eu m-am născut și mândră am crescut 

Aici eu am o țară, limba mea natală 

În țară mi-s mami și tati ! 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Neamul românesc 

Vladimir Dușelevici, clasa a IV-a 

Coordonator, prof. înv. primar Anișoara Țintaru 

 

Voi, români cu suflet mare, 

Hai cu toții la chemare, 

Căci Ardealul vechi vă cheamă, 

Că sunteți cu El de-o samă. 

 

Din Ardeal în București 

Se aude neîncetat: 

Românie, să trăiești! 

Poporu-i adevărat. 

 

Din Dobrogea în Banat 

Să se-audă imediat, 

Urare de sănătate 

La orice regiune în parte! 

 

Suntem toți români de-o samă 

De-o virtute și de-o mamă. 

Românie minunată: ascultă, 

Ești dintr-o bucată! 

 

Dorobanți și pionieri, 

Cavaleri și vânători, 

Sunteți toți, apărători, 

La drapelul tricolor! 

 

Toți români de-aceeași mumă 

Luptă într-una si supună 

 Semiluna cea păgână. 

 

Săriți și voi șapte sate, 

Că suntem cu voi de-o parte, 

Te-am lăsat liber Ardeal, 

De la austro-ungari. 

 

Despre România noastră, 

Strigați: Vivat! Să trăiască! 

Fără roșu, alb și verde! 
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Acum, în tricolor se crede! 

 

Voi, copii, nu credeți dodii, 

De drapelul plin de glorii, 

Roșu, galben și albastru 

Este acel steag măiastru. 

 

 

 

„Ferdinand”, școala mea de suflet 

Anastasia Roșu, clasa a III-a 

Coordonator, prof. înv. primar Margareta Vătămănescu 

 

 

„Ferdinand”, istoria ta 

Face parte acum și din viața mea. 

Oameni de seamă au învățat în liceu, 

Sunt mândră că aici învăț și eu. 

 

Lucruri interesante și noi 

Zilnic le scriem pe foi. 

Draga noastră doamnă 

Ne învață și ne-ndeamnă. 

 

Să fim deștepți, buni și cuminți 

Înțelegători și mereu uniți. 

Nu contează dacă mai greșim 

Important e încrezători să fim. 

 

Nimeni altul să nu te-ntreacă, 

Școală dragă, din lumea-ntreagă! 

Să ai parte de elevi deștepți 

Înțelegători și perseverenți! 
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Colegiul „Ferdinand I” 

Gabriel Ariton, clasa a III-a 

Coordonator, prof. înv. primar Margareta Vătămănescu 

 

Eu sunt un copil șarmant 

Și învăț la C.N. „Ferdinand I” 

Sunt în clasa a III-a B 

Și am numai de FB. 

E o clasă fermecată 

Cu o doamnă minunată! 

 

Azi, la ceas aniversar 

Sărbătorim un centenar 

Noi cu drag ne amintim 

De colegiul ce-l cinstim. 

Cu rezultate excelente de fel 

La cel mai înal nivel! 

 

 

 

Istorie 

 David Gavriliță, clasa a III-a 

Coordonator, prof. înv. primar Margareta Vătămănescu 

 

 

Din istoria străbună, 

Din trecutul cel măreț, 

Ne mândrim cu nume care 

Neamului le sunt de preț. 

 

Ne-ai lăsat scris pe hrisoave 

Slove care ne mângâi 

Căci al școlii noastre nume 

Este „Ferdinand I”. 
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„Ferdinand I”, ștafeta generațiilor 

  Gesika Doboș, clasa a III-a 

Coordonator, prof. înv. primar Margareta Vătămănescu 

 

 

Azi e zi de sărbătoare, 

„Ferdinand I” cel mai tare! 

Noi, copii, părinți, bunici, 

Am trecut cu toți pe aici. 

 

Dragă „Ferdinand I”, la centenar, 

Îți dorim să ai succes, 

Copii buni și realizați, 

Profesori mai relaxați. 

 

Te iubim, te respectăm 

Ani de studiu-ți dedicăm, 

La mulți ani cu reușite 

Și cu vise împlinite! 

 

 

 

 

 

Toamnă târzie 

     Paraschiva Miriam Ichim, clasa a IX-a B 

     Prof. coordonatorMihaela Stoean  

 

 

 

Mi-ai răscolit sufletul, 

Tu, toamnă târzie, 

Metamorfozându-mi ființa 

În dulce poezie. 

Venit-ai cu-a ta furtună 

Un uragan de frunze răvășindu-mi 

Inima, 

Mi-ai sărutat chipul, 

Oprind în loc timpul 
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Acelor divine clipe. 

Ecourile ochilor tăi și-acum mai sună 

În mine. 

Omniprezente chipuri de lună, 

De stele, 

În care te zăresc, 

Spunându-mi parcă să te iubesc, 

Atât de rece, 

Și-atât de caldă în răceala ta. 

O, toamnă târzie, 

Eternul meu poem 

De melancolie 

Și de feerie... 

Zări-te-am printre frunzele căzânde 

Ale unui copac ce mă striga  

Din zările fumegânde... 

Dar cât de lin și dulce 

Putea fi glasul ce mă chema...! 

Și cât de-aievea 

Ți-am văzut chipul 

Și ochii de bronz... 

Atât-ai fugit de mine, 

Atât-am fugit de tine, 

Până când ne-am întâlnit 

La capătul veșniciei, 

La marginea arămie 

A vieții. 
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Vis de fulg 

„Toate visele noastre se vor realiza, dacă avem curajul să le urmăm” 

Walt Disney 

Ioana Tanţoş, clasa a VII-a B 

Prof. coordonator Roxana Roșu 

 

 

– Bunicule, vrem să ne spui o poveste de noapte bună. Zi-ne despre matale! 

Fulgubunicul, neputând să își refuze fulgunepoțeii neastâmpărați (Fulgi și Nușa), începu să 

depene din alte timpuri fuiorul vremilor trecute… 

– Eii, fulgii moșului, eu am fost creat, la rugămințile pline de ardoare ale bunilor mei părinți, 

de însăși Măria Sa Crăiasa Ghețurilor, fată a bătrânului Moș Ger, care făurește doar fulgi ce aparțin 

Caselor nobiliare din ținuturile reci. 

– Tata și mama mă iubeau foarte mult și m-au îndrumat să-mi însușesc cele trei virtuți ale 

Casei Nobile: cunoașterea, curajul și puritatea inimii. 

– De când am plutit prima oară în Palatul Cunoașterii și până când Înțeleptul Crivăț m-a 

lăsat să plec în lume simțeam că cel mai mult mă atrăgeau hărțile mari și frumoase de pe acei pereți 

de gheață ce reprezentau tărâmuri magice și reci ale țării mele dar și Planeta Albastră. 

– Acolo tânjeam să ajung când aș fi atins înțelepciunea. Îmi doream nu să vizitez marile 

metropole: Paris, Tokio, Rio de Janeiro, New York, Barcelona ci să ajung într-o țară mică din 

bătrâna Europă, România, despre care citisem că iarna e un colț din raiul fulgilor, unde bijuteriile de 

nea se iau la întrecere bucurând inimile curate de copii. 

– Așa că am luat lecții de zbor, și am învățat să mă lipesc de hainele oamenilor și să 

călătoresc în siguranță. După orele de studiu cu Înțeleptul Crivăț, am colindat cu părinții mei prin tot 

ținutul meu natal, cu zăpezi veșnice. Am urcat pe uriașul Munte Țurțure… 

– Chiar ai îndrăznit să plutești spre țancurile ascuțite și nemiloase? Întrebă dintr-o suflare 

Nușa. 

– Da! Am reușit să mă strecor până ce zăpada s-a făcut albastră … Am poposit la minunata 

Mare de Polei și am zburat peste Dealurile de Promoroacă. Dar visam la România mea. 

– Într-o iarnă pământeană, părinții mei au prins o iarnă foarte caldă în Londra și s-au topit 

văzând cu ochii. Am fost tare trist, și-am hotărât să-mi sting dorul de părinți urmându-mi visul din 

copilărie, vizitând România. 

– Aveam 20 de ierni, un fular de nea și-o inimă curajoasă, dornică să străbată lumea. 

– De 1 decembrie, la Alba Iulia, culorile costumelor populare și neaua deasă mi-au înveselit 

sufletul de fulg iar vederea Voronețului mi-a sculptat pe veci în broderia mea dalbă albastrul infinit. 

– Ce clinchet dulce aveau zurgălăii ce alergau deodată cu canafii roșii ce împodobeau caii de 

la săniile din satele bucovinene! Am poposit la geamul unei fetițe ce pregătea colinde de Crăciun și 

glasul ei era firav și pur ca primii fulgi. I-am înflorit geamul cu dantele și cofeturi reci. 

– A fost un moment suprem să-mi odihnesc aripile pe Crucea de pe Caraiman, să văd cum 

sclipesc în zare luminile sărbătorilor si să aud glasurile ce îngânau cu evlavie cântări pentru Micul 

Prunc… 
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– Dragii moșului, am călătorit mult: în nesfârșita Siberie, am alunecat pe turlele bisericilor 

din aur de la Sankt Petersburg, am fost în Alaska, la Pol, dar momente înălțătoare și curate ca în țara 

românilor inimoși n-am simțit nicăieri … Dorul copleșitor l-am stins numai călătorind în fiecare an 

într-acolo. 

Fulgi și Nușa, cu ochi mari și glas tremurând, l-au îmbrățișat pe Fulgubunic pentru povestea 

tare frumoasă despre țara de departe și-au pornit spre pătucurile vătuite visând la globurile colorate și 

culorile jucăriilor din brad ce le-a zărit bunicul când a poposit pe geamul fetiței. 

 

Clasa pregătitoare 

Poezie realizată împreună cu elevii clasei pregătitoare, inspirată de elevii acestei clase; 

 an școlar 2018-2019, Colegiul Național „Ferdinand I” , Bacău 

Coordonator, prof. înv. primar Adriana Istrate-Ștefănescu 

 

Clasa noastră mare, 

Clasa PREGĂTITOARE 

Ne așteaptă dimineața 

Și ne-nveselește fața! 

 

Unii am mai plâns nițel, 

Alții curajoși de fel,  

Am pășit adeseori 

Curioși, nerăbdători...  

 

Ușurel, ne-am adaptat 

Lucruri noi am învățat 

Despre litere, cuvinte 

Despre cum să fii cuminte. 

 

Prichindei suntem acum 

Noi, la început de drum 

Dar vom crește mari școlari 

Mândri ai școlii, cei mai tari! 
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V. Limbi străine 

 

 

TEACHING ENGLISH THROUGH MUSICAL ACTIVITIES 

         Prof. Cosmina Diaconu 

 

  

Music plays an important role in the development of a child and, at the same time, it helps 

him learn a foreign language. Evidence of this statement is the frequency the musical activities are 

used in teaching English all over the world. 

 Musical activities are beneficial for both students and teachers. For students, who love to play 

and sing, regardless the age, musical activities are a welcoming change in the routine of teaching 

English. For the teacher, the use of musical activities during the lesson can represent a pause from 

the curriculum. 

 One of the greatest problems that teachers are confronted with when teaching a foreign 

language is keeping the students’ interest alive as much as possible throughout a class. That is why 

teachers should be very creative in the techniques and strategies they use. What makes music to be a 

suitable teaching method is its universal attraction, bringing together all cultures and languages. This 

is what makes music to be one of the best and most motivating resources in the class, no matter the 

students’ age and background. Furthermore, WievieleSprachen, so viele Menschen (loosely 

translated, “Another language, another man”) says an old German proverb emphasizing the 

usefulness of being multilingual.   

 Musical activities are considered to be valuable pedagogical tools, meaning that they can help 

students improve their listening and speaking skills, their pronunciation as well as their usefulness in 

acquiring new vocabulary and grammar patterns. Another aspect is that musical activities can reflect 

cultural features and can have a beneficial contribution to the students’ mood, being more receptive 

to learning a new language. 

 One of the advantages of using musical activities in teaching English is their flexibility. They 

can be used for a large number of aims and there are plenty of reasons why they can be regarded as 

valuable pedagogical tools. The ultimate advantage may be that they are fun. Enjoyment is a key 

aspect in teaching a language, something that is frequently omitted by teachers, and songs and games 

can bring interest to class routine, simultaneously raising students’ motivation. 

 It has been scientifically proven that students can get bored if they repeatedly listen to a 

narrative or a dialogue trying to comprehend the meaning of new words or expressions from the 

context. In exchange, the repeated action of listening to a song may seem less monotonous due to 

rhythm and melody. 

 As far as the speaking abilities are concerned, children like to learn how to produce new 

sounds and this thing needs practice. Songs can allow students to practice a new sound without 

getting bored. They also have a natural rhythm and a recurring soun-8d that is similar to stress 
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structures in the English language. These structures make songs be useful for teaching rhythm, stress, 

pronunciation. 

 Musical activities offer the possibility of practicing vocabulary. They are usually based on a 

theme or on a subject that provides the appropriate context for learning new vocabulary. Most of the 

songs for children are characterized by monosyllabic words, some of which are frequently repeated. 

This repetition offers a better exposure of these words and facilitates the acquisition of vocabulary. 

Nevertheless, some of vocabulary and grammar words and expressions that are used in traditional 

and folk English songs may cause some difficulties because of their low frequency or because of the 

archaic words. The activities have to be carefully selected in order to corroborate the target 

vocabulary. A problem for the teacher is finding and choosing the activities which are suitable for 

both the vocabulary and the subject. 

 Using musical activities can represent an opportunity of a better understanding of the English 

culture. Many researchers believe that music reflects culture meaning that language and music are 

“interwoven” in songs to communicate the culture reality in a unique manner. Although this thing is 

highly likely with older students, younger students are offered the chance to learn about season or 

historical events from British culture through musical activities. 

 Probably the greatest plus of using musical activities in the process of language teaching may 

be that they are enjoyable. Most children like to sing and play and therefore they usually respond 

well to the tasks related to these activities, but there are also more significant benefits, apart from the 

fact that they are fun. Firstly, they bring variety to class routine, helping the students to reach high 

levels as far as assimilating new information is concerned. Secondly, songs, especially chorus, is 

inductive to a more informal and relaxing atmosphere, which creates a non-threatening learning 

environment. By reducing anxiety, musical activities increase the students’ interest and motivate 

them to learn English. Children often see musical activities as forms of entertainment, considering 

them amusing and nice. 

 In conclusion, all musical activities (songs, chants, rhymes and musical games) are amazing 

resources for the English teacher. Besides the language and culture aspects that they can improve, 

musical activities are powerful means to trigger emotions, help to develop the aesthetic sense and 

contribute to the students’ socializing, through their collective characteristics.    
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BRITISH HUMOUR VERSUS AMERICAN HUMOR 

                                                                                                                        Prof. Nicoleta Bardaşu 

 

 

The difference between the Americans and the British constitutes an issue which frequently 

generates a great deal of heated debate, with supporters maintaining that their humour is highly 

interrelated with their culture, therefore humour shall not be understood without a reference or a 

connection to culture, whilst opponents claim that humour rather varies depending on a person’s 

personality and less on ethnic features.  

To begin with, it could be stated that the British humour consists mainly in understatement, 

while the American humour consists in overstatement. The British tend to use irony a little more 

often than the Americans, who perceive humour more like a teapot, like something to be used when 

the occasion demands it. That is why, an ironic comment might sometimes be met with a perplexed 

smile by an unwary American. Moreover, for most foreigners, the sarcastic comments, especially the 

ones exchanged by natives in front of foreigners, are often far from amusing. In contrast with 

Americans, Brits have a rather indirect communication style, as they do not tell something someone 

just the way it is in order to get things in the open; on the contrary, one shall read between the lines 

to understand their message, as the background, the context, the tone, the expression and the non-

verbal behaviour are of the utmost importance.  

Secondly, another striking difference between these nations’ humour is that the American 

humour is frequently visual in nature. Seldom might one really turn down the sound with British 

humour.  

Thirdly, the American sense of humour is generally more slapstick than that in Britain owing 

to the cultural differences between the two. Their jokes are more obvious and forward, a bit like 

Americans themselves. British jokes, on the other hand, tend to be more subtle, with a dark or 

sarcastic undertone. There is usually a hidden meaning due to the fact that British culture is more 

reserved than American culture. Certain American comedies have gained huge success in Britain and 

vice versa. Therefore, although there are differences between both comic styles, there is still an 

appreciation and understanding of the other sense of humour. For instance, both the British and 

American versions of the comedy The Office are hugely successful on both sides of the Atlantic as 

they portray a lifestyle which both Americans and Brits alike can relate to.  

Nevertheless, some people argue that Americans are more “down the line” as they do not 

hide their hopes and fears and they applaud ambition and openly reward success. In contrast, Brits 

are considered to be more comfortable with what could be called a loser’s life.  

“Americans say, ‘have a nice day’ whether they mean it or not. Brits are terrified to say this. We tell 

ourselves it’s because we don’t want to be insincere but I think it might be for the the opposite 

reason. We don’t want to celebrate anything too soon. Failure and disappointment lurk around every 

corner. This is due to our upbringing. Americans are brought up to believe they can be the next 

president of the United States. Brits are told, ‘It won’t happen to you.’  

It is widely believed that Americans do not get irony, fact which is of course not true. 

Americans use irony, but not all the time as much socially as Brits do. Americans prefer sarcasm 
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instead of irony and they use it as shield and a weapon. Irony seems to virtually run in the blood of 

Brits, who use it as a way of mocking their enemies, play fighting with friends and laughing at 

themselves. In the US irony is rather seen as inappropriate in situations where it is normal in the UK.  

Irony can often be misunderstood when it is used by a Briton on grounds that it is being used 

in a context that is appropriate in a British context, but simply not done in the USA. Moreover, 

although “taking the piss” is seen as fun in the UK, there is an ever present danger of anyone being 

perceived as being mean-spirited in the USA.  

In addition, it is considered that these nation’s sense of humour is also influenced by the fact 

that in British coming of age films, the challenge is about figuring out how to fit in the rest of the 

society, how to exist with the group, whereas in American coming of age films deal with the 

individual and identity, Apart from this, the British are famous for their bone-dry wit, whilst the 

American humour is often irreverent.  

All things considered, the British humour can be perceived as utter dry were it to consider 

that the Brits are essentially miserable, fact which is tempered by their ability to find humour in 

everything, including themselves, whereas the American sense of humour is mainly influenced by 

the American’s more positive attitude to life, fact which is tempered sometimes by their tendency to 

take themselves too seriously.  

 

 

 

PLAYING WITH WORDSOR 10 – 1STEPS FOR WRITING POETRY 

Cristina Frânculescu, Teacher of English 

 

 

Playing with words… It sounds both serious and childish. A childish task or a serious play?  

Perhaps something like building a major, complex structure, similar to a house. But the builder here 

is the student. A very young and inexperienced student, some would say. But with the power of 

unspoilt imagination. The younger he is, the fresher his imagination can be. That means this is the 

very right moment to start … Writing. Not functional language texts. Not short dialogues, 

descriptions or narratives. Writing poems. 

First thing first: what is Poetry? It is the universe in its complexity. It is that thing that, at 

first glance, feels far away from making any … sense. And the Poet?  He is the one who makes 

“small noticings”(Samuel Green) of what is out there, in the world, and of what is in here, inside of 

us, “minutely organized” (William Blake) in larger concepts.  

On his way in becoming the desired poet, who is able to produce the desired poem, you, the 

student, have to follow some steps, to climb some stairs. Sometimes, too many times, climbing is 

followed by falling down. It is normalcy to pick yourself back up in a manageable way and to 

continue the journey until  you reach the rainbow of feelings and emotions which will inevitably 

move the reader.Good luck!!! 
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 STEP ONE 

 

Common sense, any attempt in writing naturally comes only after reading. Reading to become 

accustomed to poetic devices, to hidden meanings. Reading to relate others’ experiences to your own 

ones, to discover feelings. Reading to find inspiration. Followed or accompanied by reading 

comprehension. As no student is able to play with words without having first processed a text and 

understood its deeper meanings. Simply reading, both silent and loud reading, is the mandatory step 

you can do. 

The following steps mean, in fact, text construction. This means retelling, in the personal way,  

but not only. Mere construction should start, if we bear in mind the metaphor of writer = builder, 

with the foundation and floors and, then, continue with the walls and roof.You need to know what 

you are trying to accomplish before you begin. Thus, you will soon realize that each main element of 

your construction needs to serve the building’s main purpose.  

 

 STEP TWO 

 

Observing and analyzing the world around can be an unimaginable source of inspiration. Observe 

everything and everyone with a hungry eye and open mind. Connect today’s images to yesterday’s 

experiences and to tomorrow’s ideals. And find the emotions they all generate in you.  

 

 STEP THREE 

 

Some practicing, maybe a lot of practicing, has never killed the cat. Do some writing exercises. 

Nothing in your mind? You surely have a song verse stuck or the image of a morning dream. Start 

writing simple sentences about it. Then, the simple sentences can grow in complex ones. Give 

details, express feelings. As soon as you have a full paragraph, split it into verses using line breaks.  

 

 STEP FOUR 

 

Selecting the theme can be daunting. To speak about Love or Hatred, Life or Death, Blissfulness 

orMisery, Friendship or Enmity, Peace or War??? Worn out paths… Whichever you may choose, 

avoid sentimentality. Sentimentality will, invariably, raise into the reader’s soul pity. Is that what you 

want? Do you want your poetic ego to be felt sorry for? Consequently, to reach a captivating theme 

to shake the reader up, search your soul deeply and find your personal thread. Make your theme 

serve your main purpose. To build a new, original house, where your guest, the reader, feels 

comfortable, you have to subvert the ordinary, bring a new perception on an ordinary object, place, 

person. 
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 STEP FIVE 

 

Writing rhyming poems is not handy, especially for the young learners whose lexis is “under 

construction” and far from responding the restrictive confines of grammar. Free verse seems to be 

more generous when it comes to adjusting grammar to accommodate literature. Without the fear of 

killing poetry, you can write blank verse. But make sure you use only this one in a single poem. 

 

 

  STEP SIX 

 

Readers value creative talent. They want to be exposed to creations above the norm. Life is full 

of clichés so avoid them. In case you are a beginner, improve clichés by creating a new phrase using 

a non – cliched description. It will both show that you have the language in store and your capacity 

of playing with old concepts in new clothes. 

 

 STEP SEVEN  

 

John Gardner, in his book The Art of Fiction, wrote, "... whatever the genre may be, fiction does 

its work by creating a dream in the reader's mind."The reader expects the poet to keep him under a 

spell, to make use of descriptive imagery, to be a moving camera that transmutes him in the poetic 

here and now. Show, don’t just tell. Provide accurate descriptions using images that appeal all 

senses. Stimulate sight, hearing, smell, touch, taste and kinesiology.  

 

 STEP EIGHT 

 

Staying connected with the reader throughout the entire poem makes this well perceived, deeply 

understood. Use literary devices (metaphors, similes, personifications, epithets, repetitions, 

alliterations for the beginning) to help the reader feel the poem. Literary devices capture the reader, 

draw him in, paint the global picture, heighten the senses, pull at him emotionally. Without literary 

devices, your stanzas are mere Math flash cards. 

 

 STEP NINE 

 

Criticism is part of a writer’s life. You cannot avoid it. It begins with the fact that you strive to 

become a poet and goes through the process of writing. Constructive criticism avoids being sugary 

sweet and points out, in an encouraging manner, how to make it all better. Can you take criticism? If 

yes, read your poem out loud with the outsider’ s perspective. Does it sound well? Still satisfied? 

Show the poem to others and ask for real criticism. If this is offered, re- read,  

detect flaws, rewrite. Polish and revise. 3 X revise.  
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Where’ s Step Ten? 

 

Step Ten is when you and your first readers consider your work done. When you feel the one 

– moment glory of having reached cloud nine. Congratulations!!! 

 

ON MY WAY TO SCHOOL 

By Elena Grozav, VI B 

On my way to school  

Everything is so beautiful. 

I see children on a flying bus 

And dogs laughing in the grass. 

Teens are running on the streets 

Hurrying to get their tests. 

They always revise together,  

Oh, how nice to help each other! 

And the sun always shines brightly 

Over the clouds, always so hungry 

As they starve a little bit 

Only eating wind, leaves or heat. 

Maybe it is not the sweetest day 

Still we are on our way. 

Maybe it sounds a stupid idea 

To buy sweets from Ikea… 

Such as Puffs, bars and crisps 

We all like eating sweets! 

Who needs school right now?? 

Let’s get fat and laugh about!! 

That’s what I think of every day, 

A dream I think of on my way. 

Don’t be sad about my dream, 

It will soon be gone like steam 

 

THE LITTLE HOUSE 

By Maria Geangu, VI B 

 

Everytime I go to my school 

As wise as an owl 

I see a sad little house crying... 

I start imagining how it looked like 

Twenty years ago,  

When people used to live in it 

And it used to smile. 

The little house always looks at me 

With tears in its eyes. 

I smile at it trying to comfort 

„Don’t cry, soon you’ll be brand new!” 

Now, with a happy child smile,  

It confesses: 

„I’ll  be just like my neighbour, right? 

Thank you, friend, for words like these, 

You’ve turned my day into a dream”. 
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ANOTHER VIEW ON THIS WORLD 

By Călina Tiliță, VI B 

 

When heading to school 

We encounter Stephan the Greatest’s statue 

Simply waving at us, 

And looking like ... 

A simple elf, 

Wearing a funny hat 

While riding a unicorn. Fat... 

He might be cooking a rainbow cupcake 

As he is going round and round. 

People, as tall as giraffes, 

Performing unusual dances 

Shout „Heya!” 

And sing like angels. 

That makes us feel weird 

And laugh, at the same time, 

About how strange it can be 

To dance round the worrior’s statue. 

 

 

 

 

THE HOUSE 

By Amalia Adjudeanu, VI B 

 

On my way to school,  

While walking on a narrow street,  

I keep looking at this huge old house 

Shattered by time and wars. 

Looks like grey clouds on a rainy day, 

Hidden by leafless trees, 

Without life,   

Crying for the sun 

As it sings in pain. 

It caught my eyes 

A long time ago. 

I stared at it as long  

As a month of Sundays. 

It was as silent as a grove. 

A word rose. 

A word linging for peace. 

And peace asked for happiness. 

Happiness wanted sun. 

But the Sun was nowhere 

To be found  

In that cold November. 
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With many thanks to my brave and talented students, chance poets, first time poets, who take delight 

in writing poetry. The proof is right under your very eyes. 

 

 

 

TEACHING VOCABULARY THROUGH LITERATURE 

Prof. Gabriela Laslău 

 

For some readers, the very word literature brings to mind dusty, difficult books stacked in a 

rarely frequented corner of the library. Typically, in an EFL/ESL context, literature is associated 

with advanced university students or other high level adults. However, children’s literature is an 

important part of English language literature as a body of work, and using it for EFL/ESL teaching 

has many benefits for students.  

THE LONELY POTHOLE 

By Eric Forcoș, VI B 

 

When I go to school I see a pothole. 

She is very lonely and begs “Help me!!!” 

She is very big and, at night,  

She becomes deeper. The dogs talk  

To her saying “You are evil!!” 

The night is so cold with the people. 

The lonely pothole is an indestructible Force to be 

used by the pothole 

To paint the night in black and white 

 

 
 

THE LAKE 

By Mateea Șufaru, VI B 

 

On the way to my sad school 

I pass by the pool. 

The happy pool of bananas 

That comes from Bahamas. 

And we scream scared 

“Why are you bullying me?” 

Then we get stung by a dancing bee. 

I wake up by the mirror like lake, 

With my head on a pillowed pig. 

“Now you need to eat!” my mind tells me. 

Soon I see 

A creature as big as an elephant can be 

And as annoying as the mad bee. 

Well, I get scared 

When I hear “It’s prepared!” 

I run away  

Scared on my way… 

A funny jump in front of me  

Makes me tiny like a flee. 

I am too nervous to continue… 

Be my champion, will you? 
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Given a creative teaching approach and suitable supplemental activities, children’s literature 

can be used successfully as the content base for an integrated-skills EFL/ESL classroom. Appropriate 

selections give students exposure to new, illustrated vocabulary in context, provide repetition of key 

words and phrases that students can master and learn to manipulate, and provide a sense of 

accomplishment at the completion of study that finishing a single unit in a textbook cannot provide. 

Turning to the last page of a well-read book is a pleasure, and students feel a sense of 

accomplishment when they have mastered a piece of literature written in English, regardless of 

whether it is The Cat in the Hat or Ulysses.  

The suggestions here are based on my teaching experience with first, second, and third grade 

EFL learners from fairly low to intermediate levels of proficiency. Most of these students were still 

developing a vocabulary base with which to navigate their new language, and so were in the pre-

production to early production stages of language acquisition (Haynes 2001). As such, every phase 

of this approach aims to increase students’ exposure to English and to help them build their English 

vocabulary. 

Choosing the right book may be the most difficult, and most important, part of teaching 

literature. In a study of the increasing popularity of using literature in the second language 

classroom, Radhika O’Sullivan (1991, Selecting Literature section,) observed that, „It is all very well 

to point out the advantages of teaching literature but the key to success in using literature in the ESL 

classroom depends primarily on the works selected.” If the selection is too easy, students will feel 

bored and you will have difficulty designing enough activities. If the selection is too difficult, 

students will feel frustrated and you will be overwhelmed. The following guidelines may help you 

narrow down the field of choices.  

When evaluating potential books, the teacher has to look at: 

• The length and complexity of the story. Simple, short stories with repetitive language work 

best for young EFL learners.  

• Does the book look overwhelming? Type that is too small, or too many words on a page, can 

intimidate young students.  

• The level of vocabulary. How much of it will be review for the your students? If students 

know less than 75% - 80% of the vocabulary, they may lose confidence in their ability to 

understand the story.  

• Illustrations should be interesting and should help students understand both the vocabulary 

and the story.  

• Finally, select a book that you think you will enjoy. It will be difficult to convince students to 

be enthusiastic about a story you don’t like.  

Teaching Ideas.Types of Activities 

• Listen to the story on tape/as read by the teacher without looking at the text.  

• Listen to the story and read along.  

• Listen to the story and put illustrations depicting parts of the story in order.  

• Read the book silently.  

• Read the book to a partner, then switch.  

• Write your favorite words/new words/words starting with A from the story in your notebook.  

• Write a portion of the story in the workbook.  
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• Answer (or practice asking) simple who, what, when, where, and why questions about the 

story.  

• Play pictionary. Divide students into teams. One member of the team draws a picture on the 

board while team members try to guess what it is within a limited time period.  

• Speed reading game. Call out a word from the text, then let students race to find it. The first 

one to find it reads the sentence aloud. A word of caution: this game is rather hard on books.  

• Have students display the flashcards they made, let them be the teacher and ask the class, 

„What is this?” 

• Make up a dance or do actions to the words of the story. A good example of this kind of story 

is The Foot Book. The text repeats, „Left Foot/Left Foot/Right Foot/Right.” Students can get 

out of their chairs and jump from left to right as suggested by the text.  

• Do the opposite of dancing. Have students „freeze” a moment of the text by acting out 

exactly what is described in the text at some specific moment, and holding perfectly still. You 

could photograph these moments if you have a digital camera.  

• Do a verbal fill-in-the-blank exercise. As you read, stop at random and have students shout 

out what word comes next.  

• Check comprehension of key concepts by asking students to draw pictures. For example, 

students could demonstrate understanding of the difference between „I like kimchi.”/”I don’t 

like kimchi.”By drawing two different pictures.  

•  A lot of students really do enjoy memorizing the books. Allow them to recite what they’ve 

memorized in teams. Many students love to show off their English, and feel very proud of 

being able to produce a minute or so of non-stop English.  

Using literature can be an effective and enjoyable way to teach language. Students who are 

enthralled by a story forget their worries and anxieties about the new language. In an 

interview with Tova Ackerman, storyteller Dvora Shurman says that, „The best way to teach 

is not to impose teaching, but to allow the listener to become so involved in hearing a story 

that his ‚defenses’ are no longer active.” It is our sense of enjoyment, excitement, and 

emotional involvement that is a necessary condition for learning, and using literature in the 

classroom can provide the content base for the magic. 
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L’ AUTOMNE 

Bianca Teodora Marian, clasa a VII-a A, 

Prof. coordonator Nicoleta Grozav  

 

C’est l’automne 

La pluie est venue 

Feuilles colorées tombent des arbres. 

Le ciel est nuageux 

La pluie a lavé les sourires. 

 

Tout comme le vent froid souffle 

De la même façon, le bonheur nous quitte 

Tout comme Bacovia souffre 

Mon âme est brisée en deux. 
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VI. Adolescența 

Adolescenţa 

Andreea Iurea, clasa a IX-a A 

Prof. coordonator Roxana Șova  

 

 

Timpul e un maestru de ceremonii care ne aduce mereu acolo unde se cuvine să fim, 

avansăm, ne oprim şi dăm înapoi la ordinele lui, greşeala noastră e că ne închipuim că-l putem trage 

pe sfoară. La un moment dat, toți trecem prin sau pe lângă această „vârstă de aur”, însă nu toți știu să 

o valorifice, să profite de ea când și cum trebuie.  

Într-adevăr, ea vine cu un morman de probleme pe care viața le trântește în față fără ca 

adolescentul să se aștepte. Ca de exemplu, neîncrederea în sine, ceea ce descurajează tinerii din a-și 

îndeplini visurile care pot deveni realitate, dacă sunt acompaniate de perseverență, muncă asiduă și o 

dorință imensă. Un alt exemplu ar putea fi crizele de identitate, când adolescentul crede că nimeni nu 

îl înțelege, că părinții nu știu să comunice cu el și că sunt împotriva lui. Că doar știți cum se spune 

despre adolescență, că este perioada în care copiii încep să-și crească părinții.  

Cu siguranță toți am pățit ca o persoană să ne dezamăgească, iar noi să ne inchidem într-un 

glob de cristal, izolându-ne de toți. Dar în timp, oamenii din jur au încercat să spargă acest glob, iar 

când au reușit, am reînceput să ne deschidem, ceea ce ne-a făcut bine. Oricui îi face bine să 

comunice, indiferent de vârstă, pentru ca problema să se rezolve la timp, fără să se acumuleze mai 

multe, ca după să refulezi și să îți pară rău de tot ce ai spus. Mai știi când te întrebai de ce nu ai părul 

ondulat, ochii albaștri, de ce nu ești mai slabă, mai înaltă? Păi, fiecare arată diferit, nimeni nu a ales 

dinainte cum să arate, dacă toți am arăta la fel, ce ar mai fi lumea aceasta? Cum ne-am mai 

diferenția? Reține! Fiecare dintre noi e unic, chiar dacă te-ai născut în aceeași zi cu verișorul lui 

Popescu, tot unic ești și unic rămâi.  

Un factor important al adolescenței îl reprezintă maturizarea. Dar ce presupune aceasta? 

Dicționarul ne dă aceast definiție: ,,A ajunge sau a face să-și însușească o bogată experiență, multe 

cunoștințe, un mod echilibrat de a judeca". Nu sunt împotriva acesteia. Ba chiar cred că este una 

relevantă, susținută, într-un mod ideal artistic, de poezia ,,Adolescenți pe mare", de Nichita Stănescu, 

în care se înfățișează etapa de maturizare prin cuvintele ,,învață mersul pe valuri în picioare". Astfel, 

curenții mării si valul diafan pun în lumină obstacolele prin care trebuie să trecem noi, adolescenții, 

pentru a ajunge pe ,,plaja-întinsă tăiată-n unghi perfect", adică pentru a ne iniția. Razele de soare de 

care ne sprijinim reprezintă mâna de ajutor de care avem nevoie în unele situații în vederea depășirii 

acestora. Această poezie, analizată din toate punctele de vedere evidențiază foarte bine termenul de 

adolescent.  

Așadar, vârstă a metamorfozelor, marcată de un drum sinuos și de variate experiențe de 

cunoaștere ce au drept scop maturizarea spirituală și mentală, „adolescenţa este partea din tine care-ţi 

adaugă vieţii câteva anotimpuri, pasărea ce zboară uneori cu capul în nori și uneori prea aproape de 

pământ”. (Victoria Morozan) 

 



72 
 

VII. Experiențe de elev ferdinandist 

 

ReGala Ferdinand. România 100 

-Dintr – o sută de motive de iubire- 

Articol preluat din Ziarul Deșteptarea, 28 noiembrie 2018 

Autor: Roxana Neagu 

 

ReGala FERDINAND, eveniment de celebrare şi premiere a performanţei şi excelenţei 

ferdinandiste, este, anul acesta, la cea de a cincea ediţie. Cu fiecare an, comunitatea ferdinandistă 

creşte în valoare. Valoarea actului educaţional,  formal şi informal, valoarea rezultatelor obţinute la 

olimpiade, concursuri şi competiţii, de la cele locale până la cele internaţionale, în proiecte, în 

campanii. Valoarea copiilor şi tinerilor care zilnic îşi lasă cugetele şi sufletele în mâinile dascălilor, 

acei oameni care, cu dăriure, cu talent, cu responsabilitate şi profesionalism, modelează plămada 

aceasta, întru desăvîrşire. 

Mai mult decât oricând, ReGala aceasta, de ceas centenar, prezentată pe scena Teatrului de 

Vară Radu Beligan, miercuri, 28 noiembrie, vine să păstreze viu şi transmită spiritul patriotic ce se 

vrea a fi cultivat  şi perpetuat de generaţia tânără. Astfel, organizatorii aduc în prim- planul 

evenimentului, o sută de motive pentru care să ne întoarcem cu recunoştinţă şi smerenie către istorie, 

către străbuni, să respectăm, să creştem şi să iubim România. Inventatori, muzicieni, sportivi, artişti 

plastici, oameni de literatură şi film, arhitecţi, alături de absolvenţi ai colegiului, sunt evocaţi ca 

modele demne de urmat.  

Spectacolul organizat cu acest prilej cuprinde, pe lângă cele 10 momente de evocare a 

românismului, şi momente artistice, de dans, interpretare vocală şi  secvenţe de teatru istoric, ale 

căror protagonişti sunt tinerii artişti ai colegiului, momente de premiere a elevilor şi cadrelor 

didactice cu rezultate remarcabile în anul şcolar precedent. De asemenea, cu acest prilej, echipa 

organizatoare a lansat o serie de concursuri destinate elevilor şi cadrelor didactice – de pictură, 

fotografie, spot publicitar şi  imn Ferdinand I, proiecte, materiale care au fost premiate pe scenă,  de 

parteneri și sponsori. Directorii colegiului  au premiat o parte din partenerii de tradiție, printre care și 

Deșteptarea. 

Evenimentul  a fost organizat de o echipă inimoasă, constituită din profesorii NicuVasile 

Harasemciuc şi Simona – Nicoleta Zărnescu, în calitate de directori ai colegiului, Cristina 

Frânculescu, consilier educativ, profesoarele Violeta Ursinschi și Laura Gavriliță, dar și pedagogul 

Remus Lupu, absolvent al colegiului, mereu alături de cancelarie și elevi. Elevii clasei a XI-a D au 

creat videoclipurile cu cele zece categorii de motive, coordonați de profesoarele Gigliola Ceunaş și 

Cristina Sichim. Cei care recunosc şi încurajează excelenţa, care fac posibilă premierea celor mai 

merituoși dintre ferdinandişti sunt  ASOCIAȚIA ALUMNI, SIF MOLDOVA şi LIONS CLUB.  

Mesaje vibrante și emoționante, cu semnificație istorică, a transmis directorul adjunct, prof. 

dr. Nicoleta Zărnescu, făcând apel la sentimentul iubirii de țară, de neam, care a construit patria 

aceasta, România Mare: „Azimutul unui alt plan centenar se proiectează astral de către generația 

noilor începuturi. Putem fi noi generația 100? De ce nu? Da, putem fi! Pentru că există un timp al 
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plecării şi unul al întoarcerii, un timp al promisiunii şi unul al iubirii, un timp al vorbelor şi unul al 

faptelor. De ce nu ar fi acum unul al întoarcerii către România? Al faptelor făcute din iubire pentru 

ea? Căci, într-un timp în care mulţi, prea mulţi, ar spune NU, noi ne-am gândit la un DA răspicat. Al 

meu, al tău, al nostru, al tuturor, născut din toate motivele raţiunii şi ale simţirii, din drag şi respect, 

recunoştinţă şi apartenenţă. Şi,dacă fiecare dintre români găseşte un motiv, unul singur, milioanele 

de motive ar putea fi drumul către noi, cei adevăraţi, oneşti, inventivi, harnici, talentaţi.De aici 

gândul acestei ediţii a ReGalei, al celor 100 de simbolice motive dedicate mai ales vouă, tineri 

frumoşi de azi, români minunaţi de mâine. 100 de motive să o respectăm, să o iubim, să o creştem. 

De 100 de ori, dintr- o sută ori 100 de motive, La mulţi ani, România noastră!!!!” 

Spectacolul a fost încheiat cu o explozie de bucurie, prin cântece și dans, ale claselor primare, 

coordonate de doamnele învățătoare din colegiu. ReGala Ferdinand 2018 a fost prezentată de 

Ramona Ciulină (Regina Maria) și Rareș Fritz (Regele Ferdinand), premiați, de altfel, de către 

organizatorii ReGalei. În egală măsură, colegiul și-a răsplătit 12 dintre bobocii care au avut media de 

admitere mai mare decât 9.85. 

Au interpretat, pe parcursul spectacolului: Mihai Muscalu, Ștefan Cojocaru, Victor Olaru, 

Carina Băisan, Alex Bertea, Corina Radu, prof. Laura Gavriliță, Rareș Drugă, Giulia Țîțu, Georgiana 

Prisacaru, Iulian și Teona Mușat. 
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Performanțe răsplătite în cadrul ReGalei 

 

REZULTATELE LA OLIMPIADELE ȘCOLARE 

FAZA NAŢIONALĂ - ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

Nr. 

 Crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Disciplina Clasa  Profesor Premiul 

1.  MarinaRacoviţă Logică XII A MihaiChelaru I 

2.  Alexandru VasilicăCorciu Limba spaniolă IX D DanielaRoşioru al –III -lea 

3.  CosminaStoica Lingvistică XII F VioletaUrsinschi 

VasileStoica 

Mentiune MEC 

4.  Denisa ȘtefaniaBogdan Geografie XI B MarianaComan Premiu special 

5.  FlorinDorin Geografie XII B MirelaMuşat Premiu special 

6.  Ştefana Maria Grozav Limba franceză VIII B NicoletaGrozav Mențiune specială 

7.  AntoniaMihăilă Limba spaniolă X D DanielaRoşioru Mențiune specială 

8.  Alexandra Maria Anghel Limba engleză XI E GabrielaLaslău participare 

9.  Eugen CristianRavariu Matematică X D EleonoraSavu participare 

10.  Diana AndreeaApetrei Informatică VII A CrinaMuraru participare 

11.  Eugen CristianRavariu Informatică X D CristinaSichim participare 

12.  Dan CristianBurghelea Informatică X D CristinaSichim participare 

13.  Tudor CristianFînaru Informatică XI E CristinaSichim participare 

14.  Georgiana Prisacaru Istorie VIII B NicoletaZărnescu participare 

15.  Raluca ElenaAaniţei Limba spaniolă XII B DanielaRoşioru participare 

16.  Andrei IonuțAlbu Relig. ortodoxă XII D BogdanNeacşu participare 

17.  Cristina ElenaOjog Psihologie XII B LucicaCiupercă participare 

18.  Raluca Cîrlan Petcu Limba română IX E VioletaUrsinschi participare 

19.  Ştefan AlexandruNăstuneac Lingvistică VI A AdrianaChioaru 

EleonoraSavu 

participare 

20.  Eugen CristianRavariu Lingvistică X D GigliolaCeunaş 

EleonoraSavu 

participare 

21.  Iulia GabrielaTănase Limba germană XI E OanaBriahnă participare 

22.  AlexandraDabija Tinerii dezbat IX E NicoletaZărnescu participare 

23.  ȘerbanHâncu Tinerii dezbat IX E NicoletaZărnescu participare 
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24.  Alexandra ElenaOros Tinerii dezbat IX E NicoletaZărnescu participare 

 

 

Rezultate obținute la diferite concursuri și activități 

Nr. 

 Crt. Categorie Elev Disciplina 

Rezultat, loc 

obținut Concurs 

1. 2

0 

Concursuri 

școlare 

 

Ioana 

Tanțoș Biologie I 

Concursul Național de 

Biologie ”George Emil 

Palade”, faza națională, 

Ploiești 

2. 2

1 

Concursuri 

școlare 
Cristian 

Burghelea 

Pluridiscipli

nar II 

Concursul Național 

Pluridisciplinar 

„ProSoft”, faza 

națională, Piatra Neamț 

3. 2

2 

Concursuri 

școlare 
Larisa Elena 

Stîngaciu Istorie mențiune 

Concursul Național 

”Memoria 

Holocaustului” faza 

națională, Botoșani 

4. 2

3 

Concursuri 

școlare Șerban 

Hâncu 

Interdiscipli

nar mențiune 

Concursul 

Interdisciplinar ”Ștefan 

Hepiteș”, faza națională 

5. 2

4 

Concursuri 

sportive 

Eric Andrei 

Forcoș sport 

campion 

național 

Campionatul Național 

de tir cu arcul 

6. 2

5 

Concursuri 

sportive 
RareșDrugă sport 

vicecampion 

național 

Campionatul Național 

de înot 

7. 2

6 

Concursuri 

sportive David 

Cioineag sport 

vicecampion 

național 

Campionatul Național 

de judo 

8. 2

7 

Concursuri 

sportive Tudor 

Mazilu sport III 

Campionatul Național 

de sărituri în apă 

9. 2

8 

Concursuri 

sportive Caterina 

Cioineag sport III 

Campionatul Național 

de înot 

10. 2
9 

Concursuri 

sportive Petra 

Poșa sport III 

Campionatul Național 

de înot 

11. 3
0 

Concursuri 

sportive 

Carina 

Maria 

Băisan sport participare dans sportiv 
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12. 3
1 

Concursuri 

sportive 

George 

Marian 

Spulber sport III 

Campionatul Național 

de karate 

13. 3
2 

Concursuri 

sportive 

Matei 

George 

Ciobotaru sport III 

Campionatul Național 

de karate 

14. 3
3 

Concursuri 

sportive Remus 

Husar sport participare șah 
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Pictură 

 -clasele I-IV : 

I. Briana Stoica (cls. a IV-a) 

 
 

II. Andra Maria Chelaru ( cls. a III-a B) 
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III. Sofia Doroș ( cls. a III-a B) 

 
-gimnaziu: 

I. Maria Merlușcă Crâșmaru (cls. a V-a A) 
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II. Tora Bucătaru (cls. a V-a A) 

 
III. Nathalie Harasemciuc (cls. a VI-a A) 
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-liceu: 

I. Paraschiva Ichim (cls. a IX-a B) 

 
II. Maria Tanțoș (cls. a X-a C) 
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III. Alexandra Dabija (cls. a X-a E) 

 
   Mențiune: Georgiana Prisacaru (cls. a IX-a E) 
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Fotografie 

 -gimnaziu:  

I. Rareș Bănuță (cls. a VIII-a B) 

 
-liceu: 

I. Irina Urinciuc (cls. a XI-a A) 
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II. Antonia Mihăilă (cls. a XI-a D) 

 
III. Cosmin Partenie (cls. a XI-a D) 
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Mențiune: Andrada-Ioana Roșu (cls. a XI-a D) 

 
 

Imn dedicat colegiului 

Elogiu – de Daria Tutunaru (cls. a XI-a D) 

Spotul publicitar al colegiului 

S-au premiat două spoturi realizate de elevii Cristian Burghelea, Theodora Enea (cls. a XI-a 

D) și Dragoș Hâncu (cls. a XII-a D). 
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Liceeni băcăuani în vizită la Reprezentanța Comisiei Europene în Scoția 

 

Ramona-Maria Ciulină, clasa a XII-a E 

Prof. coordonator  Nicoleta Nistor 

 

 

Participarea la un proiect internațional reprezintă o nouă șansă de a descoperi misterele unui 

oraș străin, de a ne exersa cunostințele de limba engleză, în compania unor persoane ce împărtășesc 

aceeași pasiune de a cunoaște cultura, civilizațiile și lumea ce ne înconjoară, dincolo de barierele țării 

noastre. 

Anul acesta, am vizitat capitala Scoției, Edinburgh, în cadrul unui proiect coordonat de 

doamna profesoară de limba engleză Nicoleta Nistor și alți 20 de elevi ai Colegiului Național 

,,Ferdinand I”. Am trecut în revistă numeroase muzee, monumente și locuri istorice capabile să 

impresioneze fără efort, am făcut o vizită la Parlamentul Scoțian, dar experiența cu adevărat 

memorabilă a fost vizita la reprezentanța regională a Comisiei Europene în Scoția. 

  Acolo, după o primire călduroasă, doamna Veronica Mihai, asistent informare și comunicare, 

a susținut o prezentare interactivă în limba engleză despre rolul și activitatea 

Reprezentanței Comisiei Europene în Scoția, prin prisma căreia ne-am îmbogățit 

cunoștințele, reținând o gamă variată de noțiuni interesante ce stau la baza Uniunii Europene, găsind, 

de asemenea, răspuns pentru numeroase întrebări sau dileme. Mai mult decât atât, stilul semi-formal, 

precum și atmosfera plăcută, au creat ambientul perfect pentru o discuție liberă în urma prezentării. 

Au fost menționate și alte curiozități sau nelămuriri referitoare la aspirațiile de independență ale 

Scoției, poziționarea Scoției în Europa și votul regional scoțian la referendumul Brexit, atmosfera 

prietenoasă la nivel local față de emigranții europeni, și nu în ultimul rând, am aflat multe detalii 

interesante despre sistemul educațional universitar din Scoția și lipsa taxelor pentru studenții Uniunii 

Europene. La plecare, cu toții ne-am simțit mai inspirați și am valorificat într-un chestionar 

informațiile nou învățate, ce atestă și fondează calitatea cunoștințelor acumulate în urma 

vizitării reprezentanței regionale a Comisiei Europene în Scoția. 
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O experiență de neuitat 

Alexandra Mihăilă,clasa  a IX-a A 

 

 

Anul acesta, noi,  elevii de la C.N. „Ferdinand I”, am fost cei care au dat startul balurilor, 

astfel că pe 19 octombrie, începând cu ora 16:00, la Teatru de Vară „Radu Beligan” a avut loc editia 

2018 a Balului bobocilor al Colegiului Național „Ferdinand I” din Bacău. Organizat de elevii 

claselor a XII-a, balul din acest an școlar a avut tema „I think I saw you on TV” și a aliniat în 

competiție 14 fete și băieți, deci șapte perechi de boboci, din care am facut parte și eu.  

Balul a fost ca un scurt fragment desprins dintr-un basm cu prinți și prințese, vedete și actori, 

dar și cu un juriu format din profesori, pe măsura așteptărilor. Emoțiile m-au coplesit de vineri 

dimineață, de când am deschis ochii, știind că a sosit ziua mult așteptată. Cinci săptămâni la rând am 

îndurat repetițiile, unde stăteam câte două ore și repetam, împreună cu organizatorii, defilarea de zi, 

defilarea de seară și momentele artistice. Ah, nu pot să uit cum am încurcat defilarea de zi cu cea de 

seară la repetiții… Ghiciți ce s-a întâmplat! A trebuit să fac zece genuflexiuni, având în picioare 

pantofii cu toc. A fost îngrozitor! 

Trecând peste repetiții, a sosit ziua balului! O zi emoționantă pentru toți cei 14 concurenți! 

Am  început de dimineață, de la ora 9:00 cu repetiții… cred că repetasem de 10 ori același lucru. A 

fost destul de obositor! După care, la ora 11:00 am plecat cu toții să ne pregătim. La 15:00 ne-am 

întors, pregătiți și îmbrăcați pentru defilarea de zi. Aveam mari emoții, văzând atâtea persoane în 

acea sală. Din cauza emoțiilor, vedeam dublu… 

Să trecem la partea cu totul și cu totul fascinantă, începerea balului. Sosise ora 16:00! Totul a 

început cu defilarea noastă din spatele publicului. Toți se uitau fascinați, iar noi incercam să ne 

aducem aminte de acel cuvânt: „Zâmbește!”. Dacă vă întrebați, da, toți am zâmbit! Nu doar noi, ci și 

publicul, care ne-a admirat până la sfârșitul balului. Au urmat defilarea de zi și proba surpriză, unde 

toți ne-am amuzat și am stat cu sufletul la gură, sperând să ne pice cea mai ușoară melodie de ghicit. 

Da, am avut de ghicit melodii. Sinceră să fiu, chiar a fost amuzant. Mă obișnuisem cu publicul și 

emoțiile au început să treacă. De abia așteptam următoarea probă ca să mai intru în scenă, chiar 

începuse să-mi placă foarte mult! 

Venise rândul meu la proba momentelor de talent. La această probă, cu toții am încercat să 

impresionăm juriul prin cântec, dans sau chiar prin arte marțiale. Eu am vrut să arăt în prim plan 

frumusețea și grația dansului sportiv, alături de partenerul meu. Împreună am dansat jive,  un dans 

ritmat cu un tempo foarte rapid, cea mai importantă caracteristică a acestui dans fiind viteza. 

După momentul de talent, am fugit repede să mă schimb în rochia pentru defilarea de seară, o 

rochie de un albastru impecabil. Toți am dat dovadă de rafinament și bun gust la această probă.  

Zic să nu o mai lungesc atât și să văspun direct despre jurizare. Toți am intrat cu sufletul la 

gură pe scenă. Au apărut emoțiile! Până și publicul era entuziasmat. Prezentatorii încercau să facă 

glume și să tragă de timp… Ei bine, nu vreau să vă țin și pe voi în suspans. După cele patru ore de 

spectacol inedit, juriul a deliberat câștigătorii: 
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            Miss Boboc               Mister Boboc 

1. RoxanaMihailă 1. MihaiPop 

2. AlexandraMihailă 2. IanisPravăț 

3. GeorgianaȚepeș 3. LeoJuncu 

 

 

Da, a fost o experiență de neuitat!
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VIII. Extinderi 

 

DE CE DEBATE? 

Prezentare Club Debate „Bacovia” 

Prof. dr. Nicoleta Zărnescu  

Trainer argumentare și dezbateri 

   

 

Realitatea contemporană pare destinată urmăririi ei din satelit. Se consumă mai mult în 

spațiul vizualului decât al textualului. Mentalul este subminat de inteligența artificială, iar orice 

sistem de referință care să țină ancorată realitatea într-o logică a coerentului, interpretabilului si 

analizabilului, desființat. Simulacrul devine cod în lumea contemporană, copia unei copii care 

produce un efect de identitate fără a se baza pe un original. Efectul de irealitate pe care îl produce 

orice imagine virtuală, conduce, așa cum spunea Sartre,  la „negarea obiectului care aparține 

realului”. Astfel, individul ia cunoștință de sine, construindu-și design-ul propriului eu cu imaginile 

celorlalți percepute ca interfețe impropiate voluntar sau mecanic, dintr-un antrenament bazat pe 

inerție și automatism.  

Diagnostic ultim – individul este perceput el însuși ca simulacru. Forța de a personaliza 

imaginea  celui care decodează și receptează ține de capacitatea acestuia de a investi imaginea 

valorizând-o, prin conferirea unor elemente vizibile numai pentru privirea sa.Individul modern 

trebuie să înveţe care dintre opiniile exprimate se sprijină pe fundamente valide şi care sunt simple 

afirmaţii sau speculaţii, într-o lume în care alienarea realității este tot mai vizibilă. 

Un curs de dezbateri și oratorie, argumentare și gândire critică cursului oferă cursanților o 

serie de tehnici de argumentare, care să-i ajute, atât să susţină public punctele lor de vedere, cât şi să 

analizeze din prisma gândirii critice poziţiile exprimate de alţi vorbitori. 

 

Astfel,  

a. Cursantul va cunoaște: 

1. Noțiunile de dezbatere și de gândire critică 

2. Principiile societății civile 

3. Bazele artei oratorice 

4. Modul de organizare a discursului 

 

b. Cursantul va fi capabil de: 

1. Analiza multidimensionala a fenomelor sociale 

2. Expunerea și susținerea liberă a poziției proprii 

3. Cooperarea și conlucrarea în grupuri mici 
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4. Expunerea liberă a unei idei argumentare 

5. Utilizarea diverselor tehnici de convingere 

6. Expunerea gândurilor conform principiilor logicii 

7. Sintetizarea unei materii vaste într-un discurs laconic si logic 

8. Exprimarea atitudinii de lider 

 

 

c. Cursantul va manifesta: 

1. Respectul pentru valorile general-umane 

2. Conștientizarea valorii propriei persoane 

3. Întelegerea propriului rol de persoana activă în societate 

4. Interesul pentru cooperare, toleranță, respect reciproc și echilibru 

 

Grup țintă – oricine dorește să-și însușească principiile unei polemici civilizate. 

  

Conținuturi. Module 

 

I.  Introducere în dezbateri- 6 ore 

1. Nevoia comunicării și a dezbaterii. 

2. Introducere în arta argumentării şi retoricii. 

3. Discursuri creative 

II. Exerciţiu - Discursul improvizat (Impromptu speech) 

III. Codul etic.Comportamente și considerații cu privire la susținerea ambelor poziții. 

IV. Obiectivele modulului: 

1. Familiarizarea participanților cu vorbitul în public 

2. Creșterea gradului de expresivitate prin limbaj non-verbal (gestică, mimică) și para-verbal 

(ritmul, tonalitatea și volumul vocii). 

 

Rezultat vizibil, dorit la finalul modulului: 

Participanții reușesc să fie expresivi într-un discurs de 2-4 minute, în fața unei audiențe 

(discursul poate fi povestirea unei opere de proză, a unei amintiri personale sau recitarea unei poezii 

de 3-4 strofe). 

 

Descrierea modulului: 

Modulul introductiv cuprinde mai puțină teorie, accentul căzând pe practică.Fiecare întâlnire 

cuprinde jocuri și exerciții de teatru sau de vorbit în public, care urmăresc dezvoltarea unei anumite 

abilități, contribuind la îmbunătățirea vorbitului în public. 

 

II. Jocul dezbaterilor – Abilitățile gândirii logice și critice - 10 ore 

  

 Obiectivele modulului: 

1. Familiarizarea participanților cu un sistem de gândire logică și argumentată 
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2.  Dobândirea abilității de a argumenta anumite opinii despre diverse teme, prin argumente 

logice și folosind exemple 

3. Dezvoltarea aprofundată a abilităților de vorbit în public. (Se recomandă participarea la 

Modulul 1) 

 

 

Rezultat vizibil dorit la finalul modulului: 

 

Participanții reușesc să țină un discurs de 4-5 minute în fața unei audiențe, în cadrul căruia își 

argumentează o opinie despre o temă primită cu 15 minute înaintea susținerii discursului. Discursul 

trebuie să fie structurat, logic, expresiv și ușor de urmărit. 

 

Descrierea modulului: 

 

În acest modul se urmărește în paralel atât dezvoltarea unei gândiri logice și a opiniilor 

argumentate, cât și îmbunătățirea abilităților de vorbit în public. La fel ca în cazul modulului 1, se 

pune accentul pe dezvoltarea acestor abilități prin exerciții și jocuri, care să fie și atrăgătoare pentru 

participanți și să reușească să le dezvolte abilitățile menționate anterior. 

 

1.Tipuri de moţiuni. 

2.  Cum analizez moţiunile? Exerciţiu – Discursul improvizat (Impromptu speech) 

3..   Argumentul și structura lui. 

1. Cum se respinge un argument?! 

2. Stilul în argumentare. 

3. Limbajul non-verbal şi para-verbal în prezentările publice. Exerciţii de dicţie şi teatru 

improvizat. 

4. Greșeli de conținut și erori de judecată. 

5. Construirea cazurilor. 

6. Intervențiile. 

7. Respingerea și reconstruirea cazului. 

  

III. Etica argumentării și a dezbaterii – 4 ore 

 

IV. Aplicații – meciuri pe moțiuni alese de comun acord cu participanții la curs.- 10 ore 

 

Obiectivele modulelor: 

 

1.Familiarizarea participanților cu sistemul dezbaterilor academic 

2.Dezvoltarea abilității de argumentare și contra-argumentare 

3.Dobândirea abilității de a se documenta într-un mod eficient în legătură cu o temă dată 

4.Dezvoltarea comunicării și a lucrului în echipă 
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5.Dezvoltarea mai aprofundată a abilităților de vorbit în public. (Se recomandă 

participarea la Modulele 1 și 2) 

 

Rezultat vizibil dorit la finalul modulului: 

 

– Participanții, împărțiți în echipe a câte 3 vorbitori , iau parte la o dezbatere academică pe o 

temă dată cu 1 saptamână înainte. Aceștia respectă structura unei dezbateri academice. În discursuri 

de 8 minute reușesc atât să prezinte o opinie argumentată și documentată pro sau contra temei, cât și 

să contra-argumenteze și să reacționeze la ideile aduse de echipa opozantă. 

 

Descrierea modulului: 

 

Modulele 3 și 4 introduc elementul competitiv al dezbaterilor academice. În cadrul 

acestui modul participanții vor învăța să pună în practică abilitățile dobândite în cadrul primelor 2 

module, în echipe de 3 persoane, pentru a dezvolta abilitățile de comunicare și lucru în echipă. 

Modulele pune accent și pe partea de documentare asupra unei teme date. În cadrul întâlnirilor, vor 

avea loc dezbateri academice și exerciții care să ajute participanții să învețe din propriile greșeli și să 

își dezvolte capacitatea de auto-evaluare 

  

Durata (în ore) – 30  ore- aproximativ 15 sesiuni/ședințe a câte 1 oră și jumătate- 2 ore 

Module  – 4 

Durata cursului – octombrie-iunie 

Întâlniri – bilunare/ grupe de 7-12 elevi. Cursul de dezbateri se desfășoară vinerea, orele 14-15 

Vârsta 14-18 ani 

 

  

Finalități în dezvoltarea personală 

 

Metoda dezbaterilor dezvoltă:   

 

• persuasiune și inteligență; 

• gândire logică și critică; 

• exprimare coerentă și argumentată; 

• capacitate de cooperare; 

• toleranță față de diverse puncte de vedere; 

• sinteza și analiza cunoștințelor; 

• abilitatea de organizare a discursurilor; 

• capacitatea de ascultare critică; 

• abilitatea de a lua decizii și responsabilitatea pentru ele; 

• simțul încrederii în forțele proprii. 
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Competențe obținute  

 

• organizarea și structurarea ideilor; 

• abilități de lucru în echipe și de a prezenta o cauza comună; 

• stil de prezentare într-o apariție publică; 

• siguranța de sine; 

• capacități de gândire logică și de a urmări critic un mesaj 

 

Părerile noastre și felul în care le expunem ne influențează viața într-un mod semnificativ. În 

funcție de ele ne alegem cercul social, gusturile, planurile de viitor și luăm decizii zilnice, care se 

răsfrâng atât asupra noastră, cât și asupra celor din jurul nostru. Din acest motiv, în cadrul cursului de 

Dezbateri și oratorie dorim să dezvoltăm o gândire logică, care să ne ajute să avem păreri propri și 

argumentate, spre a lua cele mai bune decizii. La fel de importantă este abilitatea de a ne face ușor 

înteleși și de a putea comunica eficient, indiferent dacă suntem la un interviu sau în fața unei 

audiențe de 100 de persoane. 

În cadrul cursului de dezbateri academice, punem accentul pe dezvoltarea acestor două 

abilități. Considerăm că o gândire logică și abilitatea de a transmite propriile idei, într-un mod 

expresiv și argumentat, reprezintă cheia spre o comunicare eficientă. 

 

Concluzii 

 

De cele mai multe ori nu e de ajuns să fii tare-n gură ca să-ţi impui părerile, ci trebuie să le 

probezi cu argumente. Cu cât sunt mai bune argumentele, cu atât mai mari sunt şansele tale de a 

convinge, fie că e vorba de şedinţe la serviciu, de o prelegere pe care trebuie să o ţii sau de o 

dezbatere între prieteni. 

Ce vei obţine prin participarea la acest curs: 

– Vei intra într-un spaţiu prietenos (şi competitiv în acelaşi timp) în care să-ţi exersezi abilităţile de 

prezentare vorbit în public; 

– Dezvoltarea abilităţilor analitice şi de persuasiune mult peste ceea ce te poate învăţa mediul 

academic sau de lucru; 

– Capacitatea de a gândi diferit de restul „turmei”, chiar şi în situaţii de stress; 

– Şi, last but not least, vei învăţa cum să asculţi, cum să notezi şi cum să cercetezi, ca să poţi construi 

un discurs ascuţit şi de succes. 

 

DACĂ VREI SĂ ÎȚI FACI AUZITĂ VOCEA ȘI CUNOSCUTĂ OPINIA, FII DEBATER! 
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ESTETICA FRUMOSULUI ÎN ARTĂ ȘI MUZICĂ 

„Muzica este adevărata limbă universală“ 

Karl Julius Weber 

 

Prof. dr. Laura Gavriliță 

 

 

Condiția de creator / artist este una aparte în ansamblul existenței umane, iar aceasta poate fi 

asociată cu starea de zbor. Diferența dintre artist și omul obișnuit este, în opinia mea, asemănătoare 

cu aceea dintre zbor și deplasarea pe pământ. A ne manifesta creator înseamnă a ne urma visul, fără 

acceptarea compromisului. Cealaltă posibilitate, existența cotidiană, ne oferă avantajul posibilităților 

multiple de viețuire, dar cu pierderea măreției zborului. 

De ce am ales această comparație? 

Poate pentru a înțelege mai bine ce este frumos în artă, ce enigmă a frumuseții sufletești 

găsim în operele literare, în pictură și arhitectură, în muzică? 

Estetica este o știință care studiază legile și categoriile artei, considerată ca forma cea mai 

înaltă de creare și de receptare a frumosului, ansamblu de probleme privitoare la esența artei, la 

raporturile ei cu realitatea, la metoda creației artistice, la criteriile și genurile artei. Frumosul este 

categoria fundamentală a esteticii prin care se reflectă însușirea omului de a simți emoție în fața 

operelor de artă, a fenomenelor și a naturii având ca izvor obiectiv îmbinarea specifică a culorilor, 

armonia formelor și sunetelor etc. 

Ceea ce este frumosul pentru noi astăzi, elinii numeau Kalón, iar latinii pulchrum. Acest 

ultim termen a dispărut în latina renascentistă, lăsând locul unui cuvânt nou: bellum (de la bonum, 

diminutivat bonellum, abreviat bellum) devenit în italiană bello, în franceză beau, iar în engleză 

beautiful. În română s-a păstrat termenul frumos în care se recunoaște ușor latinescul formosus. 

Frumosul, ca valoare estetică, este, după opinia lui Al. Dima, ceva pentru cineva. Aprecierea 

frumosului este influențată fundamental de un complex de simțăminte, generate de mediul 

înconjurător, social ca și psihicul individului. Mai ales în aprecierea frumosului în domeniul artelor, 

literaturii și muzicii este puternic influențată de educație, ideologie, mediu social. În decursul istoriei 

s-au schimbat criteriile aprecierii frumosului, perfecțiunii, armoniei liniilor și culorilor. 

Nu putem concepe Frumosul fără Urât, deoarece frumusețea și urâtul sunt concepte care se 

implică unul pe celălalt. Deși urâtul este pus în opoziție cu frumosul, nu am ști ce este frumosul dacă 

nu l-am raporta la urât. Urâtul este un termen abstract ale cărui aspecte sunt legate de gusturile 

omului. Ca orice apreciere emoțională, stabilirea urâtului este de natură subiectivă. În cazul unor 

populații primitive, de exemplu, imaginea unei persoane în a cărei piele sunt introduse mii de ace 

poate părea frumoasă, însă nu va părea astfel și în cazul unui occidental. 

În mod tradițional estetica muzicală a explorat dimensiunile cosmologice (muzica sferelor) și 

matematice ale organizării ritmice și armonice. Merită amintită lucrarea De la muzica firii și a 

sufletului la muzica sferelor, de o considerabilă amploare, consacrată unei preocupări aproape 

obsedantă: Eminescu și muzica, a distinsului profesor universitar doctor Vasile Vasile, specialist în 
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muzică bizantină, „un intim pătrunzător în substanța însăși a artei sonore și priceput deslușitor al 

legăturilor dintre muzică și poezie.“ (Academician Zoe Dumitrescu Bușulenga) 

Dacă în secolul al XVIII-lea, atenția a trecut către experiența de a asculta muzica privind 

frumusețea și plăcerea umană (plaisir și jouissance) după concepția lui Baumgarten și Kant, în 

secolul XIX compozitorul Richard Wagner și alți câțiva muzicologi au studiat și au încercat să 

popularizeze muzica microtonală și utilizarea gamelor muzicale alternative (epoca romantismului). 

În secolul XX s-au afirmat mulți muzicieni, critici de muzică și alți non-filozofi care au 

contribuit la estetica muzicală: Peter Kivy, Jerrold Levinson, Roger Scruton, Stephen Davies ș.a. 

Raportul dintre creatorul de artă și timp este definitoriu, fiindcă, de cele mai multe ori, 

creatorul de artă trebuie să renunțe la existența lui obișnuită pentru zămislirea unei opere durabile și 

să-și dedice propria viață pentru realiarea unei capodopere. 

Trecând rezumativ prin ideile estetice ale veacurilor, consider că enigma frumuseții se 

regăsește, cel mai bine, în căutările atâtor artiști plastici, în literatură, în opere muzicale. Ea are un 

caracter enigmatic, atâta timp cât ea nu este un dat imuabil, ci o reflectare în sufletul privitorului și 

ascultătorului: câți privitori, atâtea frumuseți! 

Dar, când un creator de artă își ațintește privirea asupra a ce e veșnic identic sieși și se 

folosește de un astfel de model, el pune în lucru ideea și forța acestuia, iar opera realizată astfel este 

în chip inerent frumoasă. Dacă privirea lui se oprește pe ceva ce ființează în fapt, folosindu-se de un 

model pieritor ca atare, rodul trudei sale nu va fi frumos. Dacă această lume este frumoasă și dacă 

creatorul este bun este clar că a privit spre veșnicie. Un lucru nu este frumos pentru că-l iubim, ci îl 

iubim tocmai pentru că e frumos și bun. 

Gândim, propriu-zis, toate celelalte valori, cu sprijinul facultăților noastre intelectual-

teoretice, singura pe care o gândim simțind-o, o înțelegem trăind-o, a cărei adâncime o surprindem la 

suprafața ei concret desfășurată și concret dimensionată, singura pe care o gândim vizual, auditiv, 

tactil, gustativ, sensibil este „valoarea estetică“, este FRUMOSUL. 
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. ISABEL ALLENDE…REALISM… MAGIE…FEMINISM… 

 

Prof. Daniela Roșioru 

 

 

Isabel Allende Llona este o scriitoare chiliano-americană, reprezentantă a stilului realism 

magic, este considerată a fi una dintre primele scriitoare de succes din America Latină. S-a născut în 

Lima, oraș în care locuia familia formată din mama sa, Panchita (pe care o evocă adesea în romanele 

sale), doi frați și tatăl, Tomás Allende, fratele lui Salvador Allende (fostul președinte al Chile), care 

pe atunci deținea funcția de secretar al Ambasadei Republicii Chile în Peru. 

Mică de statură (are un metru și jumătate), a crescut cu ideea că tatăl i-a abandonat pe când ea 

era foarte mică „Mama nu a mai vorbit niciodată despre el, iar eu i-am purtat pică”, după cum 

povestește într-unul din cele două romane autobigrafice. Era deja adultă când a primit un telefon de 

la poliție, anunțând-o ca au găsit un mort cu numele ei de familie și trebuia să recunoască cadavrul. 

„Au deschis un sertar și acolo, rece, am revăzut figura tatălui meu: era un necunoscut”. 

A crescut în Santiago de Chile, în casa bunicului ,,Tata” și a bunicii ,,Meme”, despre care se 

spune că putea muta obiecte doar cu puterea minții, și care i-a inspirat personajul CLARA, din 

primul său roman. Isabel a crescut înconjurată de oameni mai mult sau mai puțini ciudați. Mama s-a 

recăsătorit, iar „unchiul Ramon”, diplomat de profesie, a plimbat-o prin toată lumea, făcând-o să 

prindă o oarecare fobie de călătorii. A absolvit cursuri de jurnalism și ,în timp ce se iniția în scrierea 

pieselor de teatru și a poveștilor pentru copii, a lucrat ca redactor și editor în presa scrisă și 

televiziune. În Chile, s-a căsătorit cu Miguel, cu care a avut doi copii, însă căsătoria a însemnat 

pentru ea un plictis teribil. 

După lovitura militară de stat din 1973, încheiată cu moartea președintelui Salvador Allende, 

unchiul său, a trăit în exil, în Venezuela, cu aceeași durere și nostalgie ca orice expatriat, dar nu și-a 

pierdut niciodată simțul umorului,. nici capacitatea de a-și râde de propriile nenorociri. În Caracas își 

descoperă însă adevarata vocație, o data cu scrierea primului său roman. 

Povestea scrierii acestui prim roman este una potrivită unei vieți cu adevărat speciale. Pentru 

că în 1982, când au anunțat-o că, în Chile, a murit bunicul, ea a început să-i scrie o scrisoare. Lungă.  

Scrisoarea a devenit carte, 500 de pagini „mâzgălite” în scurtele momente pe care le avea libere între 

îngrijirea copiilor săi și serviciul pe care îl avea într-o școală. A trimis manuscrisul la mai multe 

edituri și în cele din urmă ajunge pe mâna agentei literare Carmen Balcells, și romanul este publicat 

cu numele de ,,Casa de los Espiritus” ( ecranizat ulterior cu titlul de „ House of the Spirits”, avându-i 

ca protagoniști pe Meryl Streep, Winona Ryder, Antonio Banderas.).  Comparată cu „ Un veac de 

singurătate” a lui Gabriel García Márquez, această primă narațiune amplă a autoarei chiliene a 

devenit imediat un bestseller în numeroase țări din America de Sud (deși publicația a fost respinsă 

inițial de câțiva editori hispanici), în Spania și în alte națiuni europene. Bazată pe amintirile din 

copilăria și tinerețea scriitoare, „ Casa spiritelor” narează saga familiei Trueba de-a lungul a patru 

generații. Isabel Allende rememorează și transformă în substanță narativă trăirile din vechiul conac 

familial locuit de bunicii și excentricii săi unchi, o căsoaie înconjurată de o atmosferă fertilă, liberală 
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și intelectuală, care i-a stârnit imaginația și i-a insuflat gustul pentru lectură și povestiri. La firul 

narativ al aventurilor femeilor care alcătuiesc acest nucleu familial (protagonistele autentice ale 

intrigii), fantezia debordantă a autoarei adaugă trecerea în revistă a principalelor evenimente politice 

din istoria recentă a statului Chile, plasând cititorul în mijlocul dramaticelor momente ale 

sângeroasei dictaturi militare. Astfel, în acea zi de 8 ianuarie când bunicul ei a murit, ea a devenit 

scriitoare și de atunci, în fiecare an în 8 ianuarie începe un roman nou.  

Critica pozitivă și succesul vânzărilor primului roman au pregătit calea pentru următoarele 

două: „De amor  de sombra” (Despre dragoste și umbră- 1984) și „Eva Luna” (1987), titluri care i-

au adus o popularitate considerabilă, care a depășit rapid frontierele din America Latină, datorită re-

editărilor succesive și traducerea cărților sale. Despre dragoste și umbră este un roman splendid în 

care îmbină din nou situația politică ciudată din țara sa (în acest caz, asasinatele „dispăruților” din 

perioada dictaturii Pinochet) cu materiale literare provenite din bogata imaginație a autoarei 

(concretizate, aici, într-o poveste de dragoste). Romanul a fost, de asemenea, primit de critică și de 

cititori cu mari elogii. Povestea relatată aici începe cu descoperirea, într-o exploatare minieră din 

nordul Chile, a unui mormânt clandestin în care se găsesc rămășițele numeroșilor țărani uciși de 

serviciile de securitate ale dictaturii lui Augusto Pinochet. Povestea de iubire a doi tineri servește ca 

fir de conducere pentru urmărirea evenimentelor, care, după luni de zile, dezvăluie îngrozitoarele 

crimele comise de autorii loviturii de stat. 

În 1988 a emigrat în Statele Unite, unde a publicat „Cuentos de Eva Luna” (Povestirile Evei 

Luna- 1989) și „El Plan Infinido” (Planul Infinit- 1991). Chiar în 1991, fiica sa este spitalizată în 

Spania, afectată de porfirie, o boală din cauza căreia a stat în comă multa vreme și care în cele din 

urmă i-a produs decesul, la doar 28 de ani. Acest episod dureros  a marcat o întrerupere a creației 

sale literare, dar în același timp a inspirat romanul autobiografic numit „Paula” (1994), dedicat fiicei 

sale. În 1997, o dată cu apariția operei „Afrodita”, începe etapa cea mai prolifică a lui Allende, care 

de atunci a publicat, în medie, cam o carte pe an, începând, evident, din fiecare 8 ianuarie. Romanele 

publicate începând din acel an circulă masiv pe piața editorială și au poziționat-o pe primele locuri 

din topurile de vânzări internaționale. 

În lucrările sale, Isabel Allende abordează teme referitoare la femeie, memorie, imaginarul 

latino-american și istoria acestor teritorii, în principal prin intermediul romanului dar și prin cărți cu 

caracter autobiografic. De fapt, toate relatările sale sunt un amestec de ficțiune și realitate care 

îmbină rodul imaginației sale cu documentarea istorică  și cu date extrase din propria biografie sau 

din experiențele celor din jur ( în ,,Ines a sufletului meu”descrie într-o manieră romantică istoria 

creării statului Chile, în ,,Țara mea inventată”, „Despre dragoste și umbră” și în „Paula” descrie 

episodul loviturii militare și situația din Chile sub conducerea lui Pinochet, aducând la lumină situații 

tragice, dar reale din perioada dictaturii militare). În ultimii ani, s-a aventurat, de asemenea, în 

literatura juvenilă, publicând trilogia aventurilor „Las memorias del Águila y del Jaguar” (Aventurile 

Acvilei și Jaguarului). 

Autoare de bestselleruri, tirajul total al cărților sale ajunge la 57 milioane de exemplare, iar 

lucrările sale au fost traduse în 35 de limbi; este considerat cel mai citit scriitor viu al limbii spaniole 

din lume. Actualmente, are 23 de cărți publicate, traduceri în peste 35 de limbi, peste 70 de milioane 

de exemplare vândute. 

 



97 
 

 

O altfel de muzică 

Amalia Adjudeanu, clasa  a VI-a B 

Prof. coordonator Roxana Șova 

 

 

BTS, cea mai mare trupă de băieți din k-pop, cu unele din cele mai mari recorduri mondiale 

în muzică, a lansat o campanie, împreună cu agenția lor, Big Hit Entertainment și UNICEF (United 

Nations Children's Fund), numită „Love Myself", care are ca scop asigurarea faptului că adolescenții 

și copiii din întreaga lume pot trăi vieți sigure și sănătoase, fără teama de violență. 

Campania, începută pe 2 noiembrie 2017 va ține până în noiembrie 2019. Fondurile sunt 

strânse astfel: 

1. Donații în valoare de 447.000 dolari (aproximativ 1. 825. 682 lei) de la BigHit Ent. și cei șapte 

membri ai BTS.  

2. 3% din veniturile vânzărilor albumelor, în format fizic, „Love Yourself". 

Vineri, pe data de 2 noiembrie, a fost confirmat faptul că „Love Myself" a strâns peste un milion de 

dolari doar din donații. 

BTS  a lansat numeroase albume, primul fiind „2 cool 4 skool" lansat în 2013, iar ultimele 

două, din 2018, numite „Love Yourself: Tear" și „Love Yourself: Answer". Fiecare melodie are câte 

un mesaj, de exemplu, „Anpanman" îți zice direct să fii propriul tău super erou. „Spring Day" 

vorbește despre prietenia dintre cei șapte și despre cât de lungă este o iarnă rece fără o persoană 

apropiată, iar cât de scurtă este o primăvară împreună cu prietenii. „Answer: Love Myself" este 

concluzia și numele campaniei: „True love first begins with self love" ( "Iubirea adevărată începe cu 

iubirea de sine") zisă de Kim Namjoon la discursul cu UNICEF. Trilogia de albume "Love Yourself" 

a început pe data de 18 septembrie 2017, cu albumul „Love Yourself: Her" și single-ul „DNA". Cele 

trei sunt de mai mult de două luni in Billboard 200, „Love:Yourself Answer" intrând pe primul loc în 

august. 

Așa că, este timpul să nu îi mai credem pe cei din BTS niște „chinezi”-sunt coreeni, totuși-  

care scriu melodii pentru bani și faimă. E timpul să nu mai lăsăm această barieră între limbi să mai 

existe. Ca o notă personală, pot zice că am rămas șocată când am văzut cât de frumoase sunt 

melodiile celor din BTS. Preferatele mele sunt: „Blood Sweat & Tears", „Stigma", „DNA", „Spring 

Day" și „Seesaw". 
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Ilie Balaci –  legenda nemuritoare 

Cosmin-Florin Blanaru, Cristian Contea,  clasa a XI-a B 

     Prof. coordonator Mihaela Stoean  

Ilie Balaci, unul dintre cei mai buni jucători români de fotbal din toate timpurile, s-a născut la 

data de 13 septembrie 1956 în localitatea Bistreț, România și a decedat la 21 octombrie 2018, în 

urma unui infarct miocardic. Supranumit  „Minunea blondă”, pasiunea sa pentru fotbal a început încă 

din copilărie, când acesta la vârsta de 10 ani juca fotbal pe mize decente.  

  O personalitate neconvențională, „Prințul din Bănie” era un mare amator al lecturii. Orice 

„cărțișoară” era pe placul său, iar spre surprinderea fotbaliștilor care nu-și văd capul decât de 

antrenamente, acesta mărturisește că timp era destul și pentru antrenarea minții. La toate lucrările 

sale din clasele generale care aveau ca subiect întrebarea „Ce ai dori să ajungi în viață” el menționa 

faptul că dorește să-l dribleze pe X, sau că vrea să trimită mingea în plasa porții lui Y. 

  Copilăria sa a constat în multe meciuri de fotbal jucate cu prietenii săi în diferite cartiere. El 

menționa cum că mereu aștepta persoanele de etnie romă să vină în oraș pentru a juca cu acestea și să 

le ia toți banii la meciuri. Nu îi plăcea să meargă cu mașina sau cu alt mijloc de transport, ci mereu 

alerga dintr-o locație în alta. Nu voia să întârzie dar nici să aștepte. Avea frică și rușine de ambii 

părinți, de la care nu a luat bătaie niciodată întrucât era foarte respectuos și recunoscător față de 

aceștia. 

 Cariera sa propriu-zisă a constat în alăturarea clubului „Universitatea Craiova”, făcându-și 

debutul în anul 1965 la clubul de juniori, urmând ca peste 8 ani să se alăture clubului de seniori,  

jucând încă 11 ani. 

 În domeniul fotbalistic, Ilie Balaci a avut succes și ca jucător, fiind unul dintre cei mai mari 

jucători români ai tuturor timpurilor, dar și ca antrenor, reușind să dea sfaturi prețioase multor 

jucători din România, dar și din alte țări mai exotice, cum ar fi Arabia Saudită și Tunisia. 

 Grandioasa sa carieră de mijlocaș ofensiv a cunoscut însă un final prematur, din cauza 

deselor accidentări, însă cea mai gravă a fost pe 21 februarie 1984. Acesta a mai încercat să joace 

câțiva ani, până în 1988, însă fără prea mari rezultate. Cel mai tânăr debutant al naționalei României 

(la doar 17 ani și 6 luni) are statistici uluitoare pentru poziția pe care o practică. În 347 de partide 

jucate, a reușit să marcheze de 84 de ori, lucru remarcabil pentru un jucător ce își încheie o carieră 

plină de accidentări minore la doar 28 de ani. Ca jucător al naționalei, a fost titular de 65 de ori, 

înscriind opt goluri. A fost triplu campion național și a primit titlul de „Fotbalistul numărul 1 în 

România” de două ori consecutiv, în 1981 și 1982. 

După ce s-a lăsat, forţat, de fotbal, Balaci s-a apucat de antrenorat. Fiind un tip carismatic, a 

reuşit şi ca „principal“, cucerind 21 de trofee în Africa şi în Orientul Mijlociu. A fost considerat un 

adevărat „zeu“ în lumea arabă, fiind poreclit „Prinţul deşertului“. În Arabia Saudită a înregistrat 

rezultate notabile în campionatul Arab, alături de echipe precum Al Nassr Riad,  Al Hilal sau Al Ain.  

A fost și manager general al echipei sale de suflet timp de un an (2001-2002), însă datorită unor 

conflicte, a fost nevoit să părăsească acest post.  

Fotbalist de renume mondial, Ilie Balaci ne-a uimit, cel puțin pe noi, elevi în clasa a XI-a, 

prin talentul său, dar și prin nonșalanța cu care a trecut prin viață, fiind un model pentru fotbaliștii 

din trecut, dar și din prezent. 
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OBSESIA DE A FI CEL MAI BUN 

Raluca-Elena Patriche, clasa a X-a 

              Prof. coordonator Marcela Olteanu 

 Obsesia este un gând, o idee persistentă care este improprie, cauzând disconforturi, acestea 

neaflându-se în controlul omului. Există o listă cu diverse obsesii pe care, probabil, mulți dintre noi 

le știm sau chiar le avem: contaminarea, îndoieli, neîncrederea, necesitatea ca toate lucrurile să fie 

ordonate, puse la muchie, impulsuri agresive care sunt cele mai periculoase și dăunează propriului 

psihic uman și chiar a celor din jurul său. Toate acestea nu sunt temeri sau frici legate de greutatea 

vieții pe care individul o duce. 

 Persoana care are obsesii încearcă să evite sau să alunge gândurile, imaginile obsesive, 

înlocuindu-le cu alte acțiune sau idei. În structura omului, apar şi comportamentele repetitive, 

precum verificarea anumitor lucruri, ordonarea, spălatul mâinilor, acestea fiind acte externe.Cele 

interne constau în numărare, repetarea discursului în gând înainte de a-l rosti cu scopul de a 

neutraliza agitația, neliniștea și nesiguranța care îl acaparează pe individ. 

 Fiind totuși o diferență între compulsii și obsesie, amândouă dăunează minții umane, cauzând 

o afectare a bunii funcționări a vieții sociale, relaționare și chiar profesionale. Multe dintre 

persoanele care prezintă obsesii pot avea insomnii, amețeli, nesiguranță, uzul excesiv de alcool, 

consumarea medicamentelor, somnifere sau alte tratamente ,,luate după ureche”. La oamenii adulți, 

aceste tulburări pot fi asociate cu depresia, anxietatea sau tulburări de personalitate. 

Obsesia de a fi cel mai bun se întâlneşte în rândul elevilor și al studenților care sunt în 

continuare pe băncile școlii. Dorința de a fi primul la școală, primul la ore, de a avea cele mai bune 

note și rezultate, de a ieși mereu pe primul loc la concursuri și întreceri, îi face pe elevi să devină 

egoiști, să se închidă în ei și să devină narcisiști, supraapreciindu-se. Lumea în care trăim este crudă, 

toată lumea fugind după cele mai bune locuri de muncă și cele mai bine plătite, studenții neglijând 

bucurile vieții. 

 Competiția dintre colegii de clasă, dintre prieteni, dintre clase, dăunează și afectează relațiile  

dintre coechipieri. Această rivalitate devine, pe zi ce trece, o sintagmă ce preia controlul și sensul 

vieții. În cele mai multe cazuri, aceste situații transformă dorința de ,,a fi cel mai tare”, cel mai de 

succes, de a fi în centrul atenției într-o obsesie pe o  perioadă de timp îndelungat.  Între manipulare si 

dorință este un singur pas. De mici, copiii sunt învățati și sfătuiți să fie în frunte, acest fapt având 

efecte negative în perioada adolescentină și chiar resimțindu-se și în perioada adultă. 

         „Eşecurile sunt amprentele care pavează drumul spre succes”1. Riscul eșecului poate descuraja 

și se  poate resimți ca o mare greutate pusă pe umeri, nu doar în cazul în care un coleg te întrece, dar 

și când nu îți atingi scopurile tale și nici ale părinților, ei fiind cei care inserează copiilor ideea de a fi 

cel mai bun. Toate acestea pot afecta viața, apărând boli mintale, cronice, propriile restricții, 

dificultăți de comunicare , confruntări interioare, cu sinele. Mentalitatea unui elev poate fi foarte ușor 

modelată de aparențe şi ideile care circulă în mediul în care acesta se învârte. Așa că noi, 

adolescenții, trebuie să înțelegem gravitatea situației prezentate mai sus și cât de ,,otrăvitoare” este.

 Obsesia de a fi cel mai bun poate fi oprită sau încetinită prin înțelegerea și meditarea ideii că 

nu acest lucru este relevant în viață, ci scopurile și potențialul pe care trebuie să le dezvoltăm. 
 

1 „A grief observed”, de C. S. Lewis.(1961) 
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Octavian Goga- voievodul stihului românesc 

Marius Bodolică,  clasa a XI-a B 

     Prof. coordonator Mihaela Stoean  

 

Centenarul Marii Uniri este o sărbătoare simbolică şi, fără îndoială, plenară cu privire la 

demnitatea poporului român. Datorită acestui prilej, inimile noastre ar trebui să acorde o deosebită 

importanţă nu numai în plan istorico-politic, ci şi în plan istorico-cultural.Astfel, strigătul poetului 

Octavian Goga- însufleţit de soarta neamului nostru- este sabia poeziei româneşti pentru înfăptuirea 

,,visului”- vis deplâns cu un fin simţ artistic în versurile sale. 

Octavian Goga- poetul Marii Uniri- se naşte la 1 aprilie 1881, în satul Răşinari descris de 

poet astfel: ,,un sat frumos, o comună care n-a făcut parte din iobăgia ungurească”. Insăşi aşezarea 

satului la graniţă este motivul primordial în declanşarea tulburărilor sale lăuntrice cu privire la 

destinul plaiului mioritic: ,,M-am născut însă la graniţă. Am ştiut deci, din primul moment al vieţii 

mele, că există graniţe: un piron înfipt în carnea unui popor”. De-a lungul tinereţii, simţul patriotic şi 

răzvrătit al ,,poetului profet” este alimentat, în cea mai mare parte, de influenţe externe; bunăoară, 

după cum el însuşi mărturisea: ,,Curând, pe măsură ce primeam noţiunile de cultură străină, mi-am 

dat seama că trebuie să instrumentez un proces de eliminare conştientă(…) Trebuia să bag de seamă 

că această instrucţie zilnică să fie de esenţă pur cerebrală, fără să atingă resorturile intime ale 

sufletului și fără să lase urme în conştiinţa mea naţională.” 

O atentă privire asupra operei sale relevă un patriotism izvorât din adâncurile fiinţei umane. 

Aşadar, o primă poezie sugestivă subiectului este poezia intitulată ,,Noi”; stihurile acesteia devin 

laitmotiv întregii sale creaţii lirice, îndeosebi poeziilor cu un profund caracter naţional. Ţipătul 

versificat al poetului- ce răsună la fiecare citire întretăind sufletul nostru- este un ţipăt atât de 

ştrangulat de puterea durerii, încât devine o şoaptă rostită în nimicnicie. Totodată, cu un fin simţ 

artistic şi cu o iscusită subtilitate, Goga concretizează ironia nefastă a sorţii: jalea unui popor stăpânit 

de alte puteri străine, în pofida frumuseţii ţării noastre- o crâmpeie din Divinitate. Jalea şi neputinţa 

omului solidar cu poporul său capătă esenţe metafizice, regăsindu-se cu toată fiinţa în sfânt sânge al 

ţării. Aceeaşi jale metafizică se resimte şi în poemul ,,De la noi”: sufletul poetului devine colectiv, 

divizat în fiecare român şi invocând astfel, strigătul disperat al naţiei: ,,Trimite si vântul, pribeagul 

drumeţ,/ El, crainicul bolţii albastre/ Să ducă departe, pe aripa lui,/cuvântul strigărilor noastre.”; 

versurile iau forma unei lamentaţii asupra propriei condiţii într-o ţară jefuită de mână străină: ,,Căci 

holdelor noastre cu spicul de aur/ Străinul le fură belşugul.”. De asemenea, comparaţia profundă a 

ţării sub conducerea lui Ştefan cel Mare, cu cea a ţării de astăzi, cuprinsă de o pribegie morbidă, pare 

a fi un semnal de alarmă, un ,,clopot sfânt”, din păcate, astupat de glas străin. 

Scopul moral al lui Octavian Gogan surprins mai ales în poemul ,,O ţară ştiu” este dovada 

indiscutabilă a sufletului său scăldat în devotament faţă de propriul neam şi îmbrăcat în demnitate de 

român. Dorinţa arzătoare a poetului care pare a nu se împlini, ,,visul” unui întreg popor, ajunge 
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insuportabilă propriului eu poetic, încât doar apelul la Divinitate ar mai putea înfăptui dreptatea: 

“Părinte bun al neamurilor toate/ Fă gena ta de milă să tresară…/ Ascultă-mă!...O ţară ştiu,-acolo/ 

Vor fi mai grele spicele la vară,/ Mai cu belşug va fi rodirea gliei/ În ţara unde-s lacrimi si osânde…” 

Mai mult decât atât, Octavian Goga a fost numit ,,un profet al poeziei”, întrucât a dezvoltat în 

lirica sa un caracter mesianic,- presimţirea unui vis ce va fi împlinit- Marea Unire: ,,Avem un vis 

neîmplinit,/ Copil al suferinţii,/ De jalea lui ne-au răposat/ Şi moşii, şi părinţii(…)”. Asemenea lui 

Lucian Blaga, care zugrăvea ideea strămoşilor ce vin să-şi trăiască în noi viaţa netrăită sau asemenea 

lui Eminescu ce contempla ideea tristeţii ereditare: ,,Ce suflet trist mi-au dăruit/ Părinţii din părinţi 

(…)”, aşa şi în cazul lui Goga, războiul străbunilor pentru ţara lor de suflet este transmis ,,Din moș în 

moș, din tată în tată/ Şi azi, de dincolo de moarte/ Ei ne mai cer o judecată.” Cu alte cuvinte, poetul 

simte o îndatorire morală să spere şi să se zbată pentru întregirea poporului român, fiind ,,un visător 

de biruinţi”. Prin urmare, durerile unui neam aflat într-o apăsătoare zădărnicie, într-o gheară a 

neputinţei, fac din Octavian Goga ,,oftatul care plânge” şi ,,ţipătul muiat în sânge”. Într-o viziune 

filosofică, poemele lui întruchipează dedicarea sufletului său pentru gloria poporului român- propria 

ofrandă adusă ţării; de aceea, fiinţa lui încearcă a evada din întunericul ,,nopţii străine”: ,,Eu sunt un 

om fără de ţară/ Un strop de foc purtat prin vânt.” Totodată, poetul reuşeşte să cuprindă, în doar două 

versuri, adevărata istorie lăuntrică a neamului românesc: ,,Eu sunt o lacrimă târzie/ Din plânsul unei 

mii de ani.” 

În final, când speranţele păreau cufundate în iluzii, are loc înfăptuirea ,,visului” deplâns în 

versuri de poet şi anume, Marea Unire la data de 1 decembrie 1918. O viziune foarte interesantă e şi 

încheierea carierei poetice a lui Octavian Goga în momentul în care nu şi-a mai văzut poporul cu 

,,pironul destrămării înfipt în carne”. Pe lângă toate stihurile sale scrise cu condeiul muiat în adevăr, 

Octavian Goga are merite deosebite şi în plan politic: niciodată nu a plecat capul şi întotdeauna a 

apărat valorile ţării; ajunge şi în închisoare din cauza unor articole publicate în ,,Ţara noastră”; nu se 

retrage nici când Romania întră în război fiind înrolat ca simplu soldat.  

Conchid prin a îndemna la păstrarea vie a memoriei celui ce a fost Octavian Goga, un 

voievod al stihului românesc, care a instigat prin nenumărate articole şi poezii, trezirea neamului 

pentru săvârşirea Marii Uniri. Astfel, puterea cuvântului a devenit armă în mâna poetului: 

„Veniţi,veniţi!...Căci adevăr zic vouă:/ Ori vă mutaţi hotarul mai departe,/ Ori veţi muri cu trupul 

frânt în două!” 
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Să râdem împreună! 

 Călina Tiliță,  clasa a VI-a B 

 

1.  -Cum se numește un covrig ce se dă cu 

gel? 

-CovriGel. 

 

2. -Câte ouă poți mânca pe stomacul gol? 

     -Patru.  

     -Imposibil! După ce l-ai mâncat pe 

primul, celelalte nu mai sunt pe stomacul 

gol! 

 

3. -Schimbați o carte cu defect? întrebă un 

client pe librar. 

- Da. Însă ce defect are? 

 -Are un final neplăcut! 

 

4. Triunghiul isoscel este un patrulater cu 

două laturi. 

 

5. -Mamă, azi toți copiii au râs de un copil 

care a căzut într-o baltă, numai eu nu. 

      -Foarte bine ai făcut. Dar cine a căzut în 

baltă? 

      -Eu. 

 

 6. -Câți ani ai, micuțule?  

-PI. 

-N-am înțeles! 

- Trei ani și paisprezece luni. Dumneata nu 

ai făcut algebră? 
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IX. Științe 

DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ÎN ORELE DE FIZICĂ 

Director, prof. Nicu Vasile Harasemciuc 

Creativitatea pedagogică defineşte modelul calităţilor necesare educatorului pentru proiectarea 

şi realizarea unor activităţi eficiente prin valorificarea capacităţilor sale de înnoire permanentă a 

acţiunilor specifice, la nivelul sistemului şi al procesului de învăţământ.2 

Scopul oricărei educaţii creative este acela„dea da elevului posibilitatea săfoloseascădinplin 

întregul său potenţial” (Landau,E.,1979), iar „discrepanţa dintre capacitatea creativă înnăscutăşi 

performanţele creative ale unui elevpoatefi atenuată printr-oeducaţie bine orientată”, dela o învăţare 

necreativă lao învăţare creativă (Parnes, S.J., 1962). 

Elaborarea acestui model presupune raportarea la conceptul psihologic de creativitate care 

desemnează dispoziţia ce există în stare potenţială la orice individ şi la orice vîrstă de a produce ceva 

nou şi relevant la nivel individual sau social.3Conceptul psihologic de creativitate defineşte 

capacitatea de a produce opere noi, de a utiliza comportamente noi, de a găsi soluţii noi la o 

problemă4.Pentrueducarea creativităţiielevilor în şcoalăpledează cel puţin unimportantmotivdeordin 

psihopedagogic: învăţarea creativă „este unmodde aasigura sănătateapsihicăa elevilor” (Rogers, C.R., 

1959), iar siguranţapsihologică resimţită de elevi, eliberareadeblocaje suntpremiseesenţialeale 

manifestării creatoare (Amabile,T.M., 1997). 

Manifestarea conduiteicreatoare aelevilorprin studiul fizicii depinde de cadrulfavorabil 

realizatînşcoală.Profesorul arerolul decisivîn depistarea şi dezvoltarea aptitudinilor 

creatoarealeelevilor, plecând de la particularităţile lor individuale,folosind strategiiparticipative, 

adaptând ritmul de învăţare lanevoile,posibilităţile şi interesele elevilor, realizând parcursuri şcolare 

individualizate, motivante pentruelevi,orientatespre inovaţieşi spre împlinireapersonală. 

Una dintre cele mai eficiente metode în a-i face pe elevi să înțeleagă mai bine fenomenele 

studiate la fizică  este IBL (Inquiry Based Learning/ învățarea prin investigație de tip inductiv). Un 

elev învață prin investigație atunci când se află în fața unei probleme, când studiază cu atenție  datele 

și relațiile cauzale,  reușind să găsească cea mai bună soluție. Un rol important are aici și învățarea 

prin cooperare. Ele țin de învățarea centrată pe elev. IBL fost introdusă în predarea științelor exacte 

în țări care acum sunt date ca exemple de bună practică (Germania, Polonia)5. 

Profesorul devine acum un facilitator al cunoașterii și un partener al elevilor în învățare. Mai 

precis, în predarea oricărei teme din programa de fizică, profesorul începe lansând elevilor o 

întrebare/ problemă provocatoare („conflict cognitiv”). Pe parcursul lecțiilor, profesorul nu le oferă 

de la început răspunsul la întrebare sau explicația pentru fenomenul supus discuției, ci doar îi ajută 

să-l găsească singuri. Elevii au acum principalul rol în descoperirea explicației pentru fenomenul 

fizic discutat, trebuie să devină creativi, să își imagineze diferite situații și să găsească 

 
2S.Cristea, Dicţionar de pedagogie, Grupul Litera-Litera Internaţional, Ch.- Buc., 2000 
3(Dictionnaire de la psychologie, 1995, p. 67) 
4Grand Dictionnaire de la Psychologie, Larousse, Paris, 1994, p.182). 

5 Ghid metodologic de predarea fizicii- http://ceae.ro/proiect-invatarea-fizicii/ 
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răspunsurile.Creativitatea este un produs şi ocerinţăasocietăţii contemporane şi trebuie sădevinăîn 

şcoalăobiectulunoracţiuni planificate, princare estedezvoltată deliberat. 

Caracteristicile esenţiale ale investigaţiei constau în faptul că are un pronunţat caracter 

formativ; are un profund caracter integrator, atât pentru procesele de învăţare anterioare, cât şi pentru 

metodologia informării şi a cercetării ştiinţifice, fiind în acest fel o modalitate de evaluare foarte 

sugestivă, precisă, intuitivă şi predictivă; are un caracter sumativ, angrenând cunoştinţe, priceperi, 

abilităţi şi atitudini diverse, constituite pe parcursul unei perioade mai îndelungate de învăţare; se pot 

exersa în mod organizat activităţi de cercetare utile în formarea ulterioară şi în educaţia permanentă. 

Cu ajutorul acestei metode cadrul didactic poate să aprecieze: gradul în care elevii îşi definesc 

şi înţeleg problema investigată; capacitatea de a identifica şi a selecta procedeele de obţinere a 

informaţiilor, de colectare şi organizare a datelor; abilitatea de a formula şi testa ipotezele; felul în 

care elevul prezintă metodele de investigaţie folosite; conciziunea şi validitatea raportului-analiză a 

rezultatelor obţinute; 

Învățarea prin investigație cuprinde o serie de trăsături etapizate, ce facilitează aplicarea sa la 

clasă. De aceea, unităţile de învăţare sunt concepute având în vedere următoarele secvenţe: 

- prezentarea în faţa elevilor a unei situaţii intrinsec motivante, a unei situaţii din viaţa de zi cu 

zi, ce permite identificarea/formularea unei problemei ştiinţifice; 

- lansarea unei întrebări deschise ce reprezintă punctul de plecare al investigaţiei ştiinţifice în 

care se vor angaja elevii; 

- furnizarea de răspunsuri de către elevi sau formularea altor întrebări, prin care elevii ajung să 

identifice un mod de abordare al întrebării iniţiale; 

- proiectarea experimentelor şi selectarea instrumentelor de investigare, etapă ce necesită 

colaborarea între elevi; 

- realizarea propriu-zisă a experimentelor, colectarea datelor şi interpretarea acestora, prin 

lucrul în echipă; 

- dacă este cazul, reformularea întrebării iniţiale pe baza datelor obţinute şi refacerea 

experimentelor pentru a colecta alte date, în funcţie de întrebarea revizuită; 

- formularea concluziilor (prezentare orală, prezentare tip poster, proiect etc.) şi argumentarea 

acestor concluzii de către elevi6. 

Etapele învățării sunt:Evocare – Anticipare; Explorare – Experimentare; Reflecție – Explicare; 

Aplicare – Transfer. 

Exemplu: Legea lui Arhimede 

„De ce, dacă dintr-o bucată de plastilină confecţionăm o bărcuţă, aceasta pluteşte la suprafaţa 

apei, în timp ce aceeaşi bucată de plastilină, făcută ghem, se scufundă?” 

„De ce un buștean plutește pe apă și o pietricică se scufundă?” 

În această lecţie, au loc următoarele procese: 

- elevii precizează scopului urmărit (găsirea unor răspunsuri la întrebarea de investigat); 

- identifică proceduri care trebuie imaginate pentru acesta; 

- proiectează demersul de rezolvare (stabilirea etapelor, a mijloacelor, anticiparea riscurilor, 

integrarea constrângerilor care apar). 

 
6 Ghid metodologic de predarea fizicii - http://ceae.ro/proiect-invatarea-fizicii/ghid-metodologic/ 
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Activitatea 1 (Conversaţie dirijată, experiment – 15 min.) 

- profesorul și elevii evocă observaţii, experienţe şi întâmplări personale privind 

comportamentul corpurilor scufundate în lichid şi îşi reamintesc noţiuni fizice precum rezultanta 

unui sistem de forţe, echilibru, condiţii de echilibru, presiune hidrostatică, principiul fundamental al 

hidrostaticii; 

- se confruntă cu întrebarea „De ce, dacă dintr-o bucată de plastilină confecţionăm o bărcuţă, 

aceasta pluteşte la suprafaţa apei, în timp ce aceeaşi bucată de plastilină, făcută ghem, se scufundă?”; 

- verifică experimental întrebarea de investigat şi o evaluează: „Este interesantă?”; „Este 

relevantă pentru conceptul de studiat ?” etc.. 

Activitatea 2 (Brainstorming – 5 min.) 

- elevii formulează răspunsuri: „Barca este mai lungă”, „Barca are un volum mai mare”, 

„Barca are o densitate mai micăˮ etc.; 

- evaluează ipotezele: „Sunt plauzibile?”; „Sunt testabile?” etc.; 

- reformulează ipotezele ca enunţuri bine definite, testabile, în funcţie de variabile (proprietăţi) 

precum: greutate, greutate aparentă. 

Activitatea 3 (Investigaţie în grup – 20 min.) 

- elevii  observă/verifică experimental comportamentul flacoanelor goale sau conţinând un 

număr variabil de mici biluţe din plastilină la scufundarea în lichide cu densităţi diferite; 

comportamentul oului scufundat în apă în care se adaugă treptat sare grunjoasă; 

- măsoară greutatea aparentă a flacoanelor conţinând biluţe de plastilină, total sau parţial 

scufundate în diferite lichide; 

- comunică observaţiile. 

Evaluarea de la finalul lecţiei (10 min.)7 

Observații: 

Tot ce am prezentat până aici a fost preluat din „Ghidul metodologic de predare a fizicii”, 

realizat în cadrul proiectului „Consolidarea şi extinderea abordării de predare a fizicii bazate pe IBL 

(Inquiry Based Learning)”, implementat de Centrul de Evaluare şi Analize Educaţionale (CEAE), 

proiect la care am participat și anume în procesul de formare a profesorilor de fizică. 

 Aplicând la clasă această metodă am constatat că apar unele dificultăţi în respectarea 

cerinţelor curriculumului, apar probleme de gestionare a sălii de clasă,de asemenea probleme în 

procurareamaterialelor şi echipamentelor. Este important pentru profesori să ştie cum să abordeze 

investigaţia, cum să-și dezvolte abilităţile de investigare, cum să introducă la clasă noi concepte 

ştiinţifice folosind investigaţia, dar la fel de mult contează ca ei să înveţe să predea într-o manieră 

diferită. 

 

Bibliografie: 

1. Conf. univ. dr. Adriana NICU A., Curs  de pedagogie; 

2. Stoenescu, G.,  Constantinescu, R, Metodica predării fizicii, Craiova, Editura SITECH,1999 

3. Ghid metodologic de predarea fizicii - http://ceae.ro/proiect-invatarea-fizicii/ghid-

metodologic/ 

 
7  Ghid metodologic de predarea fizicii - http://ceae.ro/proiect-invatarea-fizicii/ghid-metodologic/ 
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Pădurea – opera naturii 

 Prof. Viorel Anghel 

 

 

În evoluția ei, omenirea a trăit mai multe șocuri, războaie, revoluții, epidemii, cataclisme 

naturale etc. Ultimul șoc perceput la scară planetară este șocul ecologic care vine din trecut, dar și 

din viitor. Putem spune că din viitor vine ca un țipăt de disperare, de ajutor, de chemare la protecția 

patrimoniului natural ce se deteriorează vizibil, sub ochii noștri. Ca orice șoc, cel ecologic poate fi 

provocat, dar și evitat. Defrișarea masivă a pădurilor din România reprezintă opera dramatică a 

contactului om-natură, evaluată în diverse ecuații din care nu câștigă nici omul, nici natura. 

Pădurea omniprezentă în spațiul românesc, prin toponimele legate de pădure sau lemn, are o 

semnificație socială și culturală aparte. În 2010, conform datelor raportate de RNP în Raportul 

SILV1, suprafața pădurilor în Romania era de 6,5 milioane ha, ceea ce reprezintă cca 27,3% din 

teritoriul național. Raportându-ne la alte state europene, România ocupă un rușinos loc 13 la 

suprafața ocupată cu pădure sub media europeană. Dacă analizăm procentele altor state ( Finlanda 

73%,Suedia 69%, Slovenia 62%, Rusia 49%) putem trage un semnal de alarmă cu privire la 

diminuarea substanțială a fondului forestier național. În condiții naturale, pădurea ar fi acoperit în 

timpurile antice cca 80% din suprafața actuală a țării. 

Analiza nivelului actual de împădurire al țării relevă faptul că România este sub nivelul 

ecologic acceptat, în comparație cu alte țări europene care prezintă condiții morfo-pedo- climatice 

asemănătoare. Un raport al Uniunii Europene din 2010 menționează că pădurile din Uniune 

reprezintă 32% din teritoriul acesteia. Concluzia este că România se află mult sub media europeană. 

Refacerea fondului forestier exploatat în ultimii 25 de ani trebuie să vizeze toate cele trei forme de 

relief: câmpie, deal, munte, dar cu precădere în zona flișului carpatic vulnerabil la procesele 

geomorfologice actuale și cu o rată ridicată a eroziunii în suprafață și adâncime. 

Exploatarea haotică, nerațională și lipsită de lucrări ulterioare de degajare a resturilor 

lemnoase, din perioada interbelică, din perioada comunistă și, cu precădere, din perioada 

postdecembristă a provocat un șoc ecologic vizual prin efectele negative asupra societății omenești ( 

alunecări de teren, inundații,schimbări climatice,dispariția unor specii faunistice și floristice, 

răspândirea dăunătorilor etc. ). Structura pe specii a pădurilor României relevă ponderea speciilor de 

foioase, extinse în toate treptele majore de relief. Rășinoasele dețin cca 31% din totalul speciilor de 

arbori cantonate în special în regiunile montane, în timp ce foioasele au o pondere de cca 69% cu o 

arie de răspândire mai largă. Fagul deține ponderea cea mai mare ( 32%) urmat de stejar ( 17%). Din 

totalul speciilor de rășinoase, molidul deține cca 23 %urmat de brad cu 5% și pinul cu 3%. Tendința 

actuală pentru extinderea suprafețelor forestiere este de a crește suprafețele plantate dar și creșterea 

suprafețelor regenerate în mod natural pentru asigurarea vitalității viitoare și echilibrului în structura 

forestieră a țării. 

România, ca membră a Uniunii Europene, îndeplinește standardele privind clasificarea 

pădurilor pe grupe funcționale care pot asigura  funcțiile vitale ale pădurilor, dar și protecția de 
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producție. Cele două grupe funcționale sunt: Grupa I funcțională ( 53,3%) în care sunt încadrate 

pădurile cu funcție specială de protecție și producție și Grupa II funcțională ( 46,7%) în care sunt 

încadrate pădurile cu funcție de producție și protecție.  

Preocupările privind importanța și susținerea funcțiilor de protecție a pădurilor au devenit mai 

evidente în România în  ultimii 10 ani: 

1. Suprafețele destinate protecției terenurilor agricole  dețin o pondere de 43% din totalul Grupei I 

funcționale, fiind localizate preponderent în zonele montane și deluroase unde substratul geologic 

favorizează instabilitate și eroziune ridicată. 

2. Protecția apelor este realizată de 31% din totalul pădurilor din Grupa I funcțională. 

3. Pădurile cu funcție de recreere însumează 11% din totalulGrupei I funcționale și sunt destinate 

unor activități sociale și culturale. Aceste păduri au un grad mare de atractivitate și pe anumite 

sectoare sunt amenajate. 

4. Protecția împotriva factorilor dăunători este asigurată de numai 5% din pădurile României și se 

referă la spațiile forestiere de protecție contra factorilor climatici și industriali nocivi. Au fost 

încadrate în această categorie pădurile preexistente și care pot îndeplini această funcție sau au fost 

realizate plantații destinate acestui scop. 

Funcția de producție și protecție este asigurată de 46,7% din pădurile României încadrate în 

Grupa II funcțională. În conformitate cu normele europene, în cadrul acestei grupe au fost stabilite  

șase tipuri funcționale: 

- Tipul I funcțional, în care se încadrează pădurile fără tratament silvicultural; 

- Tipul II funcțional ce încadrează păduri în care sunt permise numai lucrări de conservare; 

- Tipul III și IV funcționale unde sunt permise tratamente de regenerare naturală; 

- Tipul V și VI funcționale unde se permit toate tipurile de tratamente silvice. 

Orientările actuale în silvicultura europeană și mondială tind spre funcția de conservare a 

biodiversității care a devenit extrem de importantă în contextul în care această caracteristică 

forestieră vitală este amenințată de expansiunea habitatului și activităților umane. 

În România au fost instituite peste 20 de parcuri naționale și naturale și peste 1000 arii 

protejate și rezervații naturale, unele înscrise în patrimoniul UNESCO. Toate acestea teritorii includ 

și arii forestiere de importanță științifică și conservarea biodiversității (ex. Parcul Național Retezat 

înființat în 1935, Parcul Natural Vânători înființat în 1999 pe teritoriul județului Neamț). 
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PROIECT 3D PRINTING ÎN CADRUL COLEGIULUI NAŢIONAL 

,,FERDINAND Iʻʻ 

Prof. Mihaela Cătărău,  

Prof. Crina Muraru 

 

 

În cadrul proiectului ,,Meseriaşii viitorului vor lucra cu imprimanta 3D” , Colegiul Naţional 

„Ferdinand I” a devenit, în perioada 2017-2019, HUB de modelare şi imprimare 3D în cadrul 

campaniei EDUTECH. Modelează viitorul. Printează-l 3D!.  Doamnele profesoare Muraru Crina 

şi Cătărău Mihaela au fost instruite şi certificate în domeniul imprimării 3D EDUTECH urmând apoi 

școlarizarea a două grupe de câte 10 elevi, aceștia având oportunitatea să se certifice internaţional 

prin modulul ECDL 3D Printing. 

Școala a fost dotată cu materialele necesare și o imprimantă 3D, care rămâne în custodia 

liceului timp de doi ani, pe perioada desfășurării proiectului. În anul şcolar 2018-2019 s-a înfiinţat şi 

clubul 3D Printing care se desfășoară miercuri, în intervalul 14.00-15.00, în corpul de informatică al 

colegiului. 

În plus, EDUTECH îi provoacă pe elevii şi profesorii participanţi la o serie de concursuri, 

care vor premia cele mai inovative idei antreprenoriale dezvoltate de liceeni (Antreprenor 3D), cele 

mai inedite obiecte funcţionale realizate la imprimantele 3D (3D for Life) şi cele mai bune idei de 

proiecte sau activităţi care să integreze imprimantele 3D în procesul de învăţare (Teach for Future). 

ECDL – European Computer Driving Licence este cel mai răspândit standard global de 

certificare a competenţelor digitale, recunoscut în peste 100 de ţări din întreaga lume.    

Principalele industrii în care astăzi imprimantele 3D aduc valoare adaugată sunt: arhitectura, 

medicina dentară, medicina ortopedică, electronică, industria constructoare de maşini, industria 

aviatică şi de apărare, publicitate sau industria alimentară. 

 Modelarea 3D va deveni la fel de răspândită ca şi meserie precum web design-ul. Aşadar, 

oricine va şti modelare 3D va putea să ofere servicii în piaţă sau să fie mai uşor angajat. De 

asemenea, boomul imprimantelor 3D din următorii ani va crea o nouă meserie: tehnician imprimare 

3D. Nu în ultimul rând, orice inovaţie tehnologică lansează un nou val de companii pe piaţă, deci vor 

exista oportunităţi şi la nivel antreprenorial. 

 Dezvoltarea domeniului 3D este în plin avânt. Oricine poate spune acest lucru prin simpla 

răsfoire a ziarelor și revistelor, tipărite sau online, printr-o navigare rapidă pe site-uri care prezintă 

noi gadget-uri sau tehnologii, multe dintre acestea incluzând obiecte prin fabricație aditivă. Aproape 

că nu mai există zi în care să nu fie publicate informații, articole sau știri despre diverse aplicații sau 

despe noi producători, material și modele de mașini, analiza pieței din domeniu confirmând o 

evoluție continuă și accelerată. 

Privită ca un procedeu modern de fabricație ce promite transformarea viitorului într-un mediu 

sustenabil și personalizat individual, printarea 3D pe baza unui model digital are numeroase aplicații 

și o serie de avantaje: 

http://www.ecdl.ro/articol/ecdl-3d-printing_176.html#page
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• Reducerea costurilor - prin eliminarea unor etape preliminare apartinând procesului de 

producție în serie, permițând totodată efectuarea mult mai rapidă și ieftină a modificărilor 

cerute. 

• Optimizarea designului - prototipul dorit poate respecta întocmai orice specificații impuse 

prin designul inițial.  

• Posibilitatea personalizării - obiectele printate 3D pot fi ușor personalizate în stadiul de 

model digital, în funcție de o serie de factori: necesități, viitoare utilizare, caracterul și 

cerințele utilizatorului etc. 

• Redarea la un grad de complexitate ridicată - fiecare strat de material pe care imprimanta îl 

depune pe suprafața de printare este realizat secvențial, ceea ce permite crearea unor structuri 

interne complexe care prin modalitățile de modelare tradiționale nu ar fi posibile.  

• Scăderea timpului de producție - modelele produse prin prototipare rapidă pot fi 

manufacturate în doar cateva ore sau zile, implicând efectiv durata de printare a imprimantei 

în functie de complexitatea modelului și post-procesarea obiectului tridimensional printat.  

• Economia de material - printarea 3D permite producție limitată și la comandă, consumul de 

material fiind punctual, în funcție de proiect, fără pierderi în exces și adeseori inutile de 

material.  

• Promovarea principiului sustenabilității - procesul de printare 3D este considerat de unele 

persoane din domeniu drept sfârșitul trendului ,,învechirii planificate”. Produsele pot fi făcute 

la comandă, în funcție de necesități și ușor de reciclat datorită materialelor versatile. In plus, 

multe dintre materiale sunt ecologice – compatibile cu domeniul alimentar (,,food safe”) și 

implicit cu mediul înconjurător, fără a consuma resurse în exces. 

  

 

 

CIRCUIT SERIE R-C 

Prof. Dragoș – Decebal Florescu 

Prof. Crina – Cătălina Muraru 

 

 

Se alimentează circuitul serie R-C cu o tensiune de forma celei din figura 1: 

 

(fig. 1)      

 

 

 

 

 

Pe intervalul 
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,0
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t  semnalul este linia: u(t)=a-bt (1) 

http://www.print3dbucuresti.ro/tehnologii-materiale/postprocesare-prototip-printat-3d/
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dreapta trece prin punctele t=0    u=a şi 
2
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t =   u=-a, deci 
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Semnalul rezultant va fi de forma: ( ) ( ) 
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k=1,2,3, … 

Ecuaţia circuitului devine: 0,0
1

=−−+ ttq
Cdt

dq
R  (12) 

Soluţia particulară a ecuaţiei diferenţiale ( ) ** BtAtq p += (13), unde A* şi B* sunt constante. 

Introducând soluţia particulară în ecuaţia diferenţială obţinem: 
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După identificare obţinem sistemul: 

( )


















−=

=


+=

=


=+

=

CRCB

CA

B
C

CR

CA

B
C

RA

A
C













*

*

*

*

**

*

1
1

1

(15) 

soluţia particulară este de forma:  ( ) ( )RCCCttq p  −+= (16) 

Soluţia generală a ecuaţiei omogene este: 

0,0
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=+ tq
Cdt
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R (17) 
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1
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deci:  ( ) ( )m
t

RC eetq ==
−
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0 (19) 

Soluţia generală a ecuaţiei neomogene este: 
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−
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~

(20) 
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pentru determinarea lui   din condiţiile iniţiale: 

( ) aCq =0
~

(21),   deci:     ( ) ( )RCCqaC  −+== 0
~

, (22) 

unde:  ( )RCCaC  −−=  
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Soluţia generală va fi: 
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Soluţia generală are forma: 
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unde vom face următoarele notaţii: 
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Se poate observa că termenul T1 este fără contribuţie în ( )tq
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 datorită funcţiei exponenţiale. Variaţia 

liniară alternativă pentru ( )tq
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 este dată de T2+T3. Expresia intensităţii curentului se obţine derivând 

expresia lui ( )tq
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ENERGIE ELECTRICĂ PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE DE 

ENERGIE 

Prof. Viorel Anghel 

 

Sursele regenerabile de energie se referă la forme de energie rezultate din procese naturale 

regenerabile, la care ciclul de producere are loc în perioade comparabile cu perioadele lor de 

consum. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgatoare, a proceselor biologice și a 

căldurii geotermale pot fi captate utilizând diferite procedee. Sursele de energie neregenerabila 

includ energia nucleara precum și energia generată prin arderea combustibililor fosili, așa cum ar fi 

țițeiul, cărbunele și gazele naturale.Aceste resurse sunt, în chip evident, limitate la existența 

zăcămintelor respective și sunt considerate în general neregenerabile. 

Dintre sursele regenerabile de energie se pot enumera: energia eoliană, energia solară, energia 

apei, energia hidraulică, energia mareelor, energia geotermică, energie derivată din biomasă: 

biodiesel, bioetanol, biogaz.Toate acesteforme de energie sunt valorificate pentru a servi la generarea 

curentului electric, apei calde, etc.  

1.Energia hidraulică reprezintă capacitatea unui 

sistem fizic (apă) de a efectua un lucru 

mecanic la trecerea dintr-o poziție dată în altă 

poziție (curgere). Datorită circuitului apei în 

natură, întreținut automat de energia Soarelui, 

energia hidraulică este o formă de energie 

regenerabilă.Energia hidraulică este o energie 

mecanică formată din energia potențială a apei 

dată de diferența de nivel între lacul de 

acumulare și centrală, respectiv din energia 

cinetică a apei în mișcare. Exploatarea 

acestei energii se face actualmente în hidrocentrale, care transforma 

energia potențială a apei în energie cinetică. Aceasta este apoi captată 

cu ajutorul unor turbine hidraulice care acționează generatoare 

electrice care în final o transforma în energie electrică. 

 

2. Energia mareelor este energia ce poate fi captată prin exploatarea 

energiei potențiale rezultate din deplasarea pe verticală a masei de apă 

la diferite niveluri sau a energiei cinetice datorate curenților de maree. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lucru_mecanic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lucru_mecanic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Curgere
https://ro.wikipedia.org/wiki/Circuitul_apei_%C3%AEn_natur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Circuitul_apei_%C3%AEn_natur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Soare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_regenerabil%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_regenerabil%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_mecanic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_mecanic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_poten%C8%9Bial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lac_de_acumulare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lac_de_acumulare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_cinetic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_cinetic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrocentral%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turbin%C4%83_hidraulic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Generator_electric
https://ro.wikipedia.org/wiki/Generator_electric
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_electric%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maree
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Energia mareelor rezultă din forțele gravitaționale ale Soareluiși Lunii, precum și ca urmare a rotației 

terestre. 

 

 

3. Energia eoliană este energia vântului,o formă de energie   

regenerabilă. La început energia vântului era transformată 

în energie mecanică. Ea a fost folosită de la începuturile 

umanității ca mijloc de propulsie pe apă pentru 

diverse ambarcațiuni iar ceva mai târziu ca energie 

pentru morile de vânt. Morile de vânt au fost folosite 

începând cu secolul al VII-lea î.Hr. de perși pentru măcinarea 

grăunțelor. Morile de vânt europene, construite începând 

cu secolul al XII-lea în Angliași Franța, au fost folosite atăt 

pentru măcinarea de boabe cât și pentru tăierea buștenilor, 

mărunțirea tutunului, confecționarea hârtiei, presarea 

semințelor de in pentru ulei și măcinarea de piatră pentru vopselele de pictat..  Turbinele eoliene 

moderne transforma energia vântului în energie electrică producând între 50-60 KW (diametre de 

elice începând cu 1m)-2-3MW putere (diametre de 60-100m), cele mai multe generând între 500-

1500 KW. Puterea vântului este folosită și în activități recreative precum windsurfingul. La sfârșitul 

anului 2010, capacitatea mondială a generatoarelor eoliene era de 194 400 MW. Toate turbinele de 

pe glob pot genera 430 Terawați oră/an, echivalentul a 2,5% din consumul mondial de energie. 

4.Energiasolară este energia emisă de Soare, fiind o sursă de energie regenerabilă. 

Energia solară poate fi folosită să: 

• genereze electricitate prin celule solare (fotovoltaice) 

• genereze electricitate prin centrale termice solare 

(heliocentrale) 

• încălzească clădiri, direct 

• Încălzească clădiri, prin pompe de căldură 

• Încălzească clădiri și să producă apă caldă de consum 

prin panouri solare termice 

Deși energia solară este regenerabilă și ușor de produs, 

problema principala este că soarele nu oferă energie 

constanta pe parcursul unei zile, în funcție de alternanța zi-

noapte, condiții meteo, anotimp. 

Instalațiile solare sunt de 2 tipuri: termice și fotovoltaice. Cele fotovoltaice produc direct energie 

electrică, celet ermice ajută la economisirea altor combustibili (lemn, gaz) în proporție de 75% pe an. 

Panourile solare produce energie electric cca. 9h/zi (calculul se face pe minim; iarna ziua are 9 ore) 

alimentând consumatorii și încărcând în acelalși timp acumulatorii.Instalațiilesolare funcționeazăc 

hiar și atunci când cerul este înnorat. De asemene asunt rezistente la grindină (în cazul celor mai 

bune panouri). 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/For%C8%9B%C4%83_gravita%C8%9Bional%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Soare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lun%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energia
https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2nt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_regenerabil%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_regenerabil%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_mecanic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ambarca%C8%9Biune
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moar%C4%83_de_v%C3%A2nt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_VII-lea_%C3%AE.Hr.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Per%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XII-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tutun
https://ro.wikipedia.org/wiki/H%C3%A2rtie
https://ro.wikipedia.org/wiki/In
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ulei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vopsea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turbin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_electric%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Windsurfing
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Soare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_regenerabil%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Electricitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Celul%C4%83_solar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Central%C4%83_termic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliocentral%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Enc%C4%83lzire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pomp%C4%83_de_c%C4%83ldur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colector_solar
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5.Energiageotermică este o formă de energie 

regenerabilă obținută din căldura aflată în interiorul 

Pamântului. Apa fierbinte și aburii, captați în zonele 

cu activitate vulcanică și tectonică, sunt utilizați 

pentru încălzirea locuințelor și pentru producerea 

electricității. 

 

6.Energia înglobată în biomasă se eliberează 

prin metode variate, care însă, în cele din urmă, 

reprezintă procesul chimic 

de ardere (transformare chimică în prezența 

oxigenului molecular, proces prin excelentă 

exergonic).Biomasa este partea biodegradabilă a 

produselor, deșeurilor și reziduurilor din agricultură, inclusive substanțele vegetale și animale, 

silvicultură și industriile conexe, precum și partea biodegradabilă a deșeurilor industrial și urbane. 

Biomasa reprezintă resursa regenerabilă cea mai abundentă de pe planetă.Aceasta include absolut 

toată materia organica produsă prin procesele metabolice ale organismelor vii. Biomasa este prima 

formă de energie utilizată de om, odată cu descoperirea focului. 

 

Seniorul atomiștilor români 

Prof. Otilia Iftimescu 

 

  

 Horia Hulubei și-a început studiile primare și liceale la Iași, orașul natal. După 

bacalaureat, pe care l-a luat ,,MAGNA CUM LAUDE”, s-a înscris la cursurile Facultății de Științe a 

Universității ,,Al.I.Cuza”, unde urma să studieze fizica și chimia. Studiile i-au fost întrerupte de 

intrarea României în Primul Război Mondial, în care a luptat ca infantarist și aviator. Avansat la 

gradul de sublocotenent, a luat parte la luptele de la Mărășești, din  vara anului 1917. A reușit să-și 

reia studiile abia în anul 1922, iar în 1926 și-a luat licența în științe fizico-chimice. 

 După absolvirea facultății, Horia Hulubei a obținut o bursă de stat, pe baza căreia a plecat 

la studii la Paris, unde a lucrat sub coordonarea profesorului Jean Perrin, de la Universitatea Sorbona. 

În perioada în care studia în Franța, Horia Hulubei a primit Premiul Fossignon, fapt care i-a adus și 

titlul de membru corespondent  al Academiei Române. 

 În 1933 și-a luat doctoratul cu o teză privitoare la ,,Efectul Compton Multiplu”, studiile 

sale fiind apreciate de Maria Sklodovska-Curie. Ajunge director de cercetări la Universitatea din 

Paris, fiind în contact cu titanii științei din acele vremuri: Frederic Jolliot Curie, Paul Langerin, 

Albert Einstein. În perioada 1927-1938, Horia Hulubei activează alternative în țară, la Universitatea 

din Iași și la Paris. Înființează, la Facultatea de Științe din Iași, primul Laborator de structura materiei 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_regenerabil%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_regenerabil%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Relief_vulcanic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ardere
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din România. Tot în acea epocă, Hulubei a început să se implice în studii privitoare la metalele 

radioactive, iar la Sorbona a avut ocazia să lucreze la unul dintre primele acceleratoare de protoni din 

lume. În 1937, având deja o remarcabilă activitate internațională, Horia Hulubei a fost principalul 

organizator  al celebrului ,,Palat al Descoperirilor” de la Paris. 

 Împreună cu fiziciana Yvette Cauchois, Hulubei inițiază cercetări care conduc la primele 

rezultate privind descoperirea unui element necunoscut din tabelul periodic al elementelor. Folosind 

aparatul de rezoluție înaltă cu raze X, cei doi savanți au analizat polucitul și au observat mai multe 

linii de emisie slabe, care au presupus a fi ale elementului 87. Hulubei și Cauchois și-au raportat 

descoperirea și au propus numele de Moldaviu pentru noul element, după Moldova, unde Hulubei s-a 

născut. În 1937, munca lui Hulubei a fost criticată de fizicianul american F.H.Hirsh Jr., care nu a fost 

de acord cu metodele de cercetare aplicate. Controversata dispută s-a încheiat cu recunoașterea 

descoperirii elementului cu numărul 87 de fiziciana franceză Marguerite Perey, care i-a dat numele 

de Franciu. 

 În 1939, Hulubei revine definitiv în țară, iar în 1940 este numit profesor plin la Catedra de 

Structura materiei de la Universitatea din București, instituție unde a fost rector în perioada 1941-

1944. A fost primul director al Institutului de Fizică al Academiei, pe care l-a condus până în 1968, 

în 1955 fiind ales membru titular al Academiei Române. Între 1956 și 1968, Hulubei a condus 

Institutul de Fizică Atomică Măgurele în calitate de director. Savantul a avut un rol decisiv în 

punerea în funcțiune a unui reactor nuclear (al doilea din estul Europei) și a unui ciclotron. În 1958 a 

fost inclus în grupul de experți O.N.U., care își propusese să studieze posibilitatea detectării 

exploziilor atomice efectuate în orice zonă a planetei. 

 A fost o perioadă extrem de fructuoasă în cursul căreia, pe lângă asigurarea unei baze 

tehnice ultramoderne, Horia Hulubei a fost mentorul unei întregi generații de fizicieni atomiști care, 

în deceniile următoare, au marcat dezvoltarea acestui domeniu de vârf al științei românești. De-a 

lungul unei vieți dedicate cercetării, meritele științifice ale lui Horia Hulubei au căpătat și 

recunoașterea internațională. A fost vicepreședinte al Consiliului Agenției Internaționale de Energie 

Atomică (Viena) și membru al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare (I.U.C.N.) de la Dubna 

,membru al Academiei de Științe din New York, al Societăților de Fizică din Statele Unite, Elveția, 

Franța și R.F.G.  

Horia Hulubei a încetat din viață la 22 noiembrie 1972. A lăsat în urma sa o întreagă școală de 

atomiști, savanți de mare anvergură, care s-au remarcat în deceniile, care au trecut de la dispariția 

maestrului lor și până în zilele noastre. 

 

 

Criptografia 

prof. Cătălin Gărgăun 

 

 Criptografia este știința scrierilor secrete. Ea stă la baza multor servicii și mecanisme de 

securitate folosite în internet, folosind metode matematice pentru transformarea datelor, în intenția de 

a ascunde conținutul lor sau de a le proteja împotriva modificării. Criptografia are o lunga istorie, 
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confidențialitatea comunicării fiind o cerință a tuturor timpurilor. Dacă ar trebui să alegem un singur 

exemplu al criptografiei 'clasice', acesta ar fi cifrul lui Cezar, nu atât datorită celebrității împăratului 

roman de care se leagă folosirea lui, ci pentru ca principiul sau de baza, al substituției, s-a menținut 

nealterat aproape doua milenii. 

 Multă vreme, eforturile criptografilor au fost dirijate spre întărirea cifrurilor prin 

complicarea algoritmului, combinând substituții și transpozitii asupra unor simboluri sau asupra unor 

blocuri (grupe de simboluri). Istoria modernă a criptografiei cunoaște numeroase inovații în această 

privință. Două sunt elementele ce au marcat însă cotitură semnificativa în dezvoltarea metodelor 

criptografice. 

 Primul este legat de dezvoltarea rețelelor de calculatoare, al căror stimulent extraordinar  

s-a manifestat atât prin presiunea exercitată de tot mai mulți utilizatori (a căror dorință obiectivă este 

păstrarea secretului și a siguranței asupra poștei electronice private, a transferului electronic de 

fonduri și a altor aplicații) cât și prin potentarea gamei de instrumente folosite efectiv în execuția 

algoritmilor de cifrare. Utilizarea calculatoarelor electronice a permis folosirea unor chei de 

dimensiuni mai mari, sporindu-se atfel rezistența la atacuri criptoanalitice. Când cheia secretă are o 

dimensiune convenabilă și este suficient de frecvent schimbată, devine practic imposibilă spargerea 

cifrului, chiar daca se cunoaște algoritmul de cifrare. Pe aceasta idee se bazează și standardul 

american de cifrare a datelor - DES (Data Encryption Standard) larg utilizat de guvernul SUA și de 

diverse companii internationale. Propus într-o formă inițială de IBM in 1975, DES a rezistat evaluării 

facute de 'spărgătorii de cifruri' de la U.S. National Security Agency (NSA), care au recomandat doar 

reproiectarea anumitor componente (casete de substituție). DES a fost adoptat ca standard federal în 

1977 și a fost folosit intens datorită performantelor de viteza atinse la cifrare (peste 100 de milioane 

de biti/secundă). 

 Al doilea moment important în evoluția criptografiei moderne l-a constituit adoptarea unui 

principiu diferit de acela al cifrării simetrice. Whitfield Diffie și Martin Hellman, cercetători la 

Univeritatea Stanford din California, prin articolul 'New Directions in Criptography', publicat în 

1976 în revista IEEE Tranactions on Information Theory, au pus bazele 'criptografiei asimetrice' cu 

chei publice. În locul unei singure chei secrete, criptografia asimetrică folosește două chei diferite, 

una pentru cifrare, alta pentru descifrare. Deoarece este imposibilădeducerea unei chei din cealaltă, 

una din chei este facută publică, fiind pusa la îndemâna oricui dorește să transmită un mesaj cifrat. 

Doar destinatarul, care deține cea de-a două cheie, poate descifra și utiliza mesajul. Tehnica cheilor 

publice poate fi folosită și pentru autentificarea mesajelor, fapt care i-a sporit popularitatea. Nu este, 

deci, de mirare ca guvernul SUA a inițiat adoptarea unui standard de semnatură digitală bazat pe 

conceptul de cheie publica. Acest demers a generat controverse, soldate chiar cu acuze intre 

organizatiile implicate. Pana in decembrie 1990, Institutul National de Standarde si Tehnologie ai 

SUA (NIST) recomanda pentru adoptare ca standard metoda RSA, prezenta deja in industrie. Dar 

noua luni mai tirziu, in august 1991, NIST a avansat un cu totul alt algoritm, bazat pe o metoda cu 

chei publice, publicată de Taher El Gamal in 1986. Noua propunere, denumita DSS (Digital 

Signature Standard), a fost dezvoltata de Agenția de Securitate Nationala a SUA (NSA). Ea a 

dezamăgit nu datorită performanțelor, ci 'grație' autorului, care este nu doar priectant, dar și spărgător 

de cifruri, ceea ce a starnit, inevitabil, suspiciuni. Un cifru se defineste ca transformarea unui mesaj 

clar sau text clar în mesaj cifrat ori criptograma. Procesul de transformare a textului clar in text cifrat 
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se numește cifrare sau criptare, iar transformarea inversă, a criptogramei în text clar, are denumirea 

de descifrare sau decriptare. Atât cifrarea cat și descifrarea sunt controlate de către una sau mai 

multe chei criptografice. Există două tipuri de sisteme criptografice: 

-           simetrice (cu cheie secreta) care folosesc aceeasi cheie, atat la cifrarea cat si la descifrarea 

mesajelor. 

-           asimetrice (cu chei publice) care folosesc chei distincte de cifrare și descifrare (dar legate una 

de alta). Una din chei este ținută secretă și este cunoscută doar de proprietarul ei. A doua cheie 

(perechea ei) este facută publică, de unde și numele de criptografie cu cheie publică. 

 

 

CENTENARUL ŞTIINŢEI ROMÂNEŞTI 

Ştefan Apostol, clasa a VIII-a A 

Prof. coordonator Silvia Bogdăneanu 

 

Bună! Hei, nu întoarce capul, cu tine vorbesc! Da, chiar tu, cel ce citeşti aceste rânduri în acest 

moment! Eu sunt bătrânul ce a hotărât să vă povestească vouă, urmaşilor săi, viaţa sa. 

M-am născut în anul 1910, în Alba-Iulia, dintr-un tată basarabean şi o mamă transilvăneancă. Am 

crescut într-o familie de patrioţi unde datinile şi valorile străbune erau păstrate cu sfinţenie. La vârsta de 8 

ani, în anul 1918, un măreţ eveniment mi-a marcat existenţa: Marea Unire. Basarabia, Bucovina și 

Transilvania s-au unit cu ţara-mamă, România. Împreună cu părinţii mei am participat pe 1 Decembrie la 

Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia, unde toată lumea flutura cu mândrie drapelul tricolor. Îmi sălta 

inima de bucurie!  

 

 
 

Anii au trecut şi au început să apară probleme economice şi politice, iar oamenii au început să 

vorbească, dezonorând ţara. Am simţit că e momentul să-mi cunosc patria şi pe cei ce locuiesc în ea. În acea 

noapte mi-am făcut bagajul, am lăsat un bilet părinţilor mei şi am plecat să colind ţara. 

Capitala mi s-a părut cea mai bună alegere pentru începutul călătoriei. La București l-am întâlnit 

și cunoscut pe Nicolae Păulescu, care în 1921 a descoperit insulina, hormonul secretat de pancreas care 
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reglează metabolismul glucidelor, lipidelor, protidelor şi mineralelor din organism, reducând astfel 

hiperglicemia- cauza diabetului. Descoperirea sa a salvat şi încă salvează atâtea vieţi, încât e un lucru demn 

de mândrie naţională! 

Străbătând ţara în lung şi în lat am ajuns la Iaşi, unde l-am întâlnit pe fizicianul şi profesorul 

universitar Ştefan Procopiu. În anul 1929 el descoperea efectul circular al discontinuităţii de demagnetizare 

care apare la trecerea unui curent electric alternativ printr-un fir feromagnetic. Efectul poartă - în cinstea sa- 

denumirea de Efectul Procopiu. 

 În acelaşi an, lângă Bucureşti la aeroportul Băneasa, avea loc o testare a unei noi inovaţii marca 

Anastase Dragomir, inventator român din domeniul aviaţiei, cunoscut pentru invenţia timpurie a scaunului 

ejectabil brevetat la Paris în 1930. Invenţia consta dintr-o aşa numită celulă paraşutată- un scaun detaşabil și 

ejectabil vertical prevăzut cu două paraşute- dintr-o aeronavă, conceput a fi folosit doar în cazuri de urgenţă.  

Acelaşi an a fost favorabil şi chimistului Costin Neniţescu care observă reacţia cicloalchenelor cu 

clorura de aluminiu în ciclohexan ca solvent, cunoscută azi ca reacţia Neniţescu de acilare reductivă. Aceasta 

este prima menţionare a transferului intermolecular de ion de hidrură. Totodată, hidrocarbura Neniţescu – 

prima anulenă (CH)10 - a propulsat chimia anulenelor.  

Şapte ani mai târziu medicul Ştefan Odobleja, creatorul psihocibeneticii și părintele ciberneticii 

generalizate făcea publică prima variantă a concepţiei cibernetice generalizate și demonstrează caracterul 

multi şi interdisciplinar al acesteia. 

 Un alt vis de secole al omenirii, construirea unui perpetuum mobile, s-a realizat tot în ţara 

noastră de către inginerul şi fizicianul Nicolae Vasilescu-Karpen ce a inventat pila electrică care furnizează 

energie fără întrerupere de 68 de ani. Pila lui Karpen a fost realizată în anul 1950 și încă produce curent cu 

tensiune constantă de 1V! 

Primul institut de geriatrie din lume s-a înfiinţat în ţara noastră în anul 1952, sub conducerea 

medicului român specialist în geriatrie, Ana Aslan. Acesta a evidenţiat importanţa procainei în ameliorarea 

tulburărilor distrofice legate de vârstă şi a utilizat-o sub denumirea de Gerovital sau vitamina H3.  

Călătoria mea a continuat în anul 1962 la Institutul de Fizică Atomică din Bucureşti, unde sub 

conducerea lui Ion I. Agârbiceanu a fost realizat primul laser cu gaz ( He-Ne) cu radiaţie infraroşie după o 

concepţie originală.  

Cea mai recentă descoperire românescă de importanţă majoră este unica formulă de sânge 

artificial din lume descoperită de o echipă de cercetatori români , formulă ce ar putea fi folosită în locul 

sângelui uman în transfuzii. Momentan aceasta se află în studiu semn că următorii 100 de ani vor fi la fel de 

prolifici în descoperiri ştiinţifice. 

Dragii mei, sper că această călătorie a mea să fi luminat pe cei care nu apreciază suficient această 

ţară, iar vouă vă las următorul centenar, căruia să îi daţi valoarea ştiinţifică cuvenită. Iubiţi şi preţuiţi această 

ţară minunată! La mulţi ani, România! 
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MIRAJUL CULORILOR ÎN LUMEA VIE 

 Mihai Aron, clasa a XII-a 

Prof. coordonator  Luciana Tufescu 

 

 

Culorile animalelor sunt date în urma unor substanțe care absorb anumite radiații din spectrul 

vizibil și reflectă radiația de culoare opusă, numiți pigmenți, sau prin nanocristale care refractă 

culorile în funcție de poziția lor față de soare. 

Pigmenții organici, cunoscuți ca și biocromi, sunt substanțe produse de plante și animale care 

absorb anumite radiații din spectrul solar, reflectând culoarea opusă (un pigment care absoarbe 

radiațiile albastre va reflecta radiațiile portocalii). Aceste substanțe pot absorbi culorile din cauza 

alternării de legături simple și duble într-o moleculă. Astfel, cu cât o moleculă are mai multe alternări 

de legături, cu atât ea poate absorbi radiațiile cu lungimi de undă mai mare. 

Pigmenții animali pot fi autosintetizați de corpul vietății sau pot fi preluați și sintetizați din 

plante. Astfel, se pot clasifica în două tipuri de pigmenți animali, în funcție de proveniența lor. 

 

Pigmenții cu proveniență vegetală sunt creați din 

sintetizarea plantelor de către organism. Cei mai răspândiți 

pigmenți de acest tip sunt carotenoidele (Fig.1). Acest tip de 

pigment are în compoziția moleculei un șir lung de legături 

simple care alternează cu legăturile duble care absorb radiațiile 

albastre, verzi sau violet și reflectă radiațiile portocalii, roșii sau 

galbene. Un astfel de animal care metabolizează carotenul este 

pasărea flamingo. În urma consumului de plancton, aceste păsări 

sintetisează carotenul și îl stochează în pene, astfel dându-le o 

culoare roziatică. 

Un animal unicat este ElysiaChlorotica sau melcul de 

emerald care trăiește pe lângă coasta de est a Statelor Unite. Ceea 

ce este impresionant la această moluscă este pigmentul său. 

Melcul, în urma consumării algelor verzi, este genetic capabil să 

sintetizeze clorofila (Fig.2), astfel încât o încorporează în piele, 

dându-i o culoare verde. El poate să se hrănească prin propria fotosinteză o perioadă lungă. 

Fig.1 β-Caroten 

Fig.2 Clorofilă c1 
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Cealaltă clasă de pigmenți este caracteristică doar animalelor. Cel mai răspândit pigment este 

melanina. Aceasta se găsește în straturile pielii în celulele numite melanocite. Acest pigment se 

găsește sub două forme la oameni. Eumelanina (Fig.3a) este cel mai răspândit pigment, dând în piele 

diferite nuanțe de maro și în păr o gamă largă de culori de la negru la blond. Al doilea tip de 

melanină este feomelanină (Fig.3b) care dă o culoare roșcată părului. Ei sunt polimeri, fiind creați 

prin oxidarea anaerobă a tirozinei. Melanina are proprietatea de a acționa ca un ecran solar, 

absorbind radiațiile ultraviolete.  

 

Bioluminoscențele sunt pigmenți care, în urma reacțiilor chimice, emit lumină. Compușii sunt 

numiți luciferini (Fig.4), și se împart în luciferaze și fotoproteine. În urma oxidării lor, luciferinele 

emit fotoni de diferite culori, cele mai comune fiind cele cu lungime de undă mică. Animalele din 

adâncurile mării posedă organe cu luciferine și le folosesc în diferite scopuri: pentru capturarea 

hranei, pentru protecție sau pentru împerechere. 

 

O altă metodă de a emite culorile sunt nanocristalelede 

guanină specifice cameleonilor (Fig 5). Acestea se găsesc în 

cromatoforiiiridiscenți. Cameleonii își schimbă culoarea în 

funcție de poziția pielii față de radiațiile solare. Mărimea 

nanocristalelor  cromatoforilor din regiunea exterioară pielii, mai 

mici decât lungimile de undă ale radiațiilor vizuale, emit un 

anumit tip de culoare. Cu cât, nanocristalele sunt adunate într-un 

singur punct de către contracțiile pielii cu atât ele emit radiații 

vizuale cu lungimi de undă mai mare. Nanocristalele din 

regiunea endodermei refractă radiațiile inflaroșii, oferindu-i cameleonului un camuflaj pentru șerpi și 

alte animale care văd în inflaroșu. 

Bibliografie: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pigmento_biologico 

https://en.wikipedia.org/wiki/Luciferin 

https://en.wikipedia.org/wiki/Melanin 

http://francis.naukas.com/2015/03/11/los-cristales-fotonicos-y-el-cambio-de-color-de-los-amaleones/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Elysia_chlorotica 

https://en.wikipedia.org/wiki/Flamingo 

Fig.3bFeomelanină 

Fig.3aEumelanină 

Fig.4 Luciferină 

Fig.5 Guanină 
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DINCOLO DE NISIPURI 

Tudor Hamad Al-Essa Samir, clasa a IX-a F 

Prof.  coordonator  Silvia Bogdăneanu 

 

 

Pasiunea mea pentru sinteza substanţelor a început din copilărie, deşi pe vremea aceea nu 

îicunoşteamdenumirea.Nu îmiveneasă cred că, princombinarea a douăsubstanţediferite, 

rezultaualtesubstanţecompletdiferitedecâtcele cu care am început. Cu cât am crescut, am 

adunatinformaţiiatât în legătură cuprocesele folosite în sintezachimică, câtşicu 

instalaţiilenecesareacestorprocese. O substanţăchimică care îmireaminteşte de momentele de 

fascinaţieale copilului care se juca cu oţet și bicarbonate de sodiuestetetraclorura de siliciu(SiCl4). 

 
Aceastăsubstanţăeste un lichidincolor, cu un mirossufocant. Înurmareacţiei cu apa, formează 

acid clorhidric și ... nisip. 

Are un rol important în crearea de nisip pur. Se porneşte de la siliciul impur, care este 

convertit în tetraclorura de siliciu. Fiind un lichid, poate fi distilat de mai multe ori, astfel crescându-i 

puritatea, care în urma reacţiei cu apa formează SiO2 pur. Acest nisip pur este foarte important, 

deoarece este folosit la celulele fotovoltaice şi la semiconductori. 

Tetraclorura de siliciu este extrem de periculoasă, chiar letală, dat fiind faptul că în timpul 

sintezei acesteia, ea este în formăgazoasă, putând: 

a) ajunge în ochi, unde 

reacţionează cu apa, formând 

acid clorhdric şi nisip (ceea 

ce nu cred că e foarte plăcut) 

b) ajunge în plămâni, unde se 

întamplă acelaşi lucru 

 de siliciu are la baza ecuaţia 

chimică:   

Si + 2Cl2→ SiCl4 

Primul care a efectuat acest 

experiment a fost J.J.Berzelius, încă 

din anul 1823. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Iată şi modul de lucru, dar NU ÎNCERCAŢI ACASĂ!!! 

1-generatorul de clor gazos 

2-barbotorul 

3-tubul de reacţie 

4-refrigerentşi balonul de colectare 

5-capcana de gaze 

În tubul de reacţie se introduce siliciu. În capcana de gaze este adaugată o soluţie diluată de 

hidroxid de sodiu, pentru a capta gazele care trec de condensator. În barbotor este adăugat acid 

sulfuric, care fiind higroscopic are rolul de  a „usca” gazul. Instalaţia este izolată, fiecare îmbinare 

fiind lubrifiată cu acid sulfuric. 

Înainte de a începe reacţia, este pornit generatorul de clor pentru a împinge afară tot oxigenul 

din instalaţie. După ce nu mai ramâne oxigen, putem începe sinteza. 

Se încălzeşte tubul de reacţie în care se găseşte siliciul cu o lampă de sudat până începe să 

devină incandescent. Clorul din generator trece prin instalaţie, prin barbotor, prin tubul de reacţie, 

unde reacţioneaza cu siliciul incadescent şi formează tetraclorura de siliciu. Aceasta, sub formă de 

gaz, ajunge în refrigerent, unde este condensată, şi se culege în balonul de colectare.Soluţia din balon 

este filtrată. Filtratul este trecut într-o fiolă. 

Tetraclorura de siliciu este introdusăîntr-un 

pahar Berzelius cu apă. La suprafaţă se adună o pelicula de SiCl4.În urma reacţiei cu apa, se 

transformă în SiO2: 

SiCl4+2H2O → SiO2 + 4HCl 

Produsul de reacţie este fragil şi uşor de fărămiţat cu degetele şi poate fi folosit în continuare 

pentru folosit la celulele fotovoltaice, pentru fibre opticeşiîn industria semiconductorilor. 

 Pare simplu, nu? Dar, ATENŢIE! ACEST EXPERIMENT VĂ POATE UCIDE!!! 
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GRAFENE 

Teodor Pădureanu, clasa a IX-a E 

Prof. coordonator  Silvia Bogdăneanu 

 

 

 Carbonul este poate cel mai cunoscut element din sistemul periodic, jucând rolul principal în 

lumea organică, însă el poate fi recunoscut şi pentru apariţiile sale în chimia anorganică. Carbonul 

prezintă trei forme alotropice (forme cristaline) foarte cunoscute: diamantul, grafitul şi fulerenele. Pe 

lângă acestea,  există şi una mai puţin 

cunoscută: grafenele. Acestea constituie 

materiale cu totul aparte din punct de vedere 

practic şi structural. 

Grafenele sunt varianta bidimensională a 

grafitului, constituite din reţele 

monostratificate de atomi de carbon, cu 

ochiuri hexagonale, cu dimensiuni variabile, 

care prin aplicarea unor suprapuneri sau rulări 

pot readuce structura cristalină a carbonului 

înapoi la unele din formele de mai sus. 

Grafenul este supranumit şi 

„materialul care va înlocui plasticul”, deoarece vine cu imensul avatanj de a se putea obţine din 

materiale obişnuite şi tehnici simpleș: un bloc 

de grafit, o bandă adezivă! Prin exfolieri cu 

banda adezivă aplicată pe grafit putem observa 

stratul de grafenă deja depus pe partea 

lipicioasă. Ele au fost descoperite în anul 2004 

de către un grup de cercetători britanici (Andre 

Geim din Manchester şi colaboratorul 

său Konstantin Novoselov, ambii de origine 

rusă), care au fost premiaţi cu premiul Nobel 

pentru fizică în 2010.  

 

   Grafenul are un şir întreg de proprietăţi 

deosebite, care îi conferă un pontenţial 

extraordinar, atât pentru fizica teoretică 

fundamentală, cât şi pentru realizarea practică a 

unor noi aplicaţii. Grafenul se întâlneşte la tot 

pasul prin natură, având posibilitatea de a fi 

păstrat la condiţii normale, nu s-au descoperit 

Aspectul grafenei în stare solidă 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Novoselov
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încă defecte de structură, deci structura sa poate fi considerată cea mai perfectă. Este foarte rezistent 

şi tot odată impermeabil.  

Grafenul are o rezistenţă mecanică foarte mare şi este foarte rigid (pe o direcţie), dar şi 

flexibil (pe alte direcţii).Grafenul este considerat cel mai bun conducător de electricitate şi căldură 

din lume, fapt datorat norului electronic comun fiecărui hexagon şi egalităţii de distanţă a fiecărei 

legături. Legăturile între atomii de carbon sunt atât de monotone si perfect egale între ele încât nici 

măcar heliul (gazul atomic care are volum minim) nu poate trece prin el, deoarece structura sa 

conferă grafenului o densitatea superioară oricărui alt material cunoscut. Un singur strat atomic de 

grafene poate susţine o minge de fotbal în dimensiuni normale! Un strat relativ subţire de grafene 

poate susţine greutatea unui elefant adult! 

Legăturile chimice în grafenă sunt legături covalente nepolare (Van der Waals), cu aceeaşi 

lungime de aproximativ 0,142 nm (14,2× 10−15 cm) şi se datorează delocalizării electronice. O altă 

structură cunoscută cu 6 electroni delocalizaţi este cea a benzenului. Structura grafenei este diferită 

faţă de cea a benzenului, având doar 2 electroni delocalizaţi. Legătura din grafenă leagă un atom de 

carbon cu alţi 3 atomi de carbon.  

Pentru a înţelege mai bine structura sa, să studiem hibridizarea sp2  la carbon. Atunci când doi 

atomi de carbon sunt suficient de aproape pentru a forma legături, un electron din orbitalul s este 

excitat în orbitalul p neocupat. Are loc degenerarea energetică a orbitalului s şi a 2 orbitali p, cu 

formarea orbitalilor atomici hibridizaţi 𝑠𝑝2:

 
Formarea hibridizării 𝑠𝑝2 

Utilizarea grafenelor nemodificate în cataliză reprezintă încă un domeniu de pionerat. Studiile 

recente au indicat că grafenele preparate printr-o procedură simplă şi reproductibilă din alginat de 

sodiu (extras din algele brune prin piroliza sub atmosferă inertă de argon, la temperaturi de cca 

10000C) sunt performante într-o serie de reacţii de importanţă practică. Utilizarea grafenelor ca 

materiale obţinute din surse regenerabile poate reprezenta o soluţie sustenabilă cel puţin de înlocuire 

a metalelor nobile. Deşi încă în fază embrionară, studiile realizate sugerează că prin aplicarea acestor 

materiale noi şi a derivaţilor lor functionalizaţi se pot obţine performanţe în domenii complexe 

precum sinteza medicamentelor şi a altor substanţe chimice. 
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POLUAREA 

Ilinca-Sofia Sava, clasa a XI-a C 

Prof. coordonator Mihaela Cătărău  

 

 

 

Cuvântul „poluare” creează nelinişte, mai cu seamă în ultimii ani, deoarece mass-media a 

prezentat publicului larg imagini în care se puteau observa efectele devastatoare ale acestui fenomen. 

Un fum negru, aproape compact, care învăluie o mulţime de oameni ce aşteaptă un mijloc de 

transport, în loc să meargă pe jos sau cu bicicleta până la locul de muncă, dar cu feţele acopertie de 

măşti ce filtrează aerul pentru a putea respira sau turişti care în loc să arate prietenilor fotografii cu 

plaje aurii, dezamăgesc cu imagini în care, în larg plutesc anevoie deşeuri ori bancuri de peşti ce au 

pierdut lupta cu gunoaile. Cu toate acestea, oamenii sunt ignoranţi, deoarece probabil nu cunosc 

cauzele, pericolele, efectele adevărate ale acesteia. 

Încep prin a spune că poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale 

care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală a ecosistemelor 

(organismele vii și mediul în care trăiesc). Chiar dacă uneori poluarea mediului înconjurător este un 

rezultat al cauzelor naturale, cum ar fi erupțiile vulcanice, cea mai mare parte a substanțelor poluante 

provine din activitățile umane. Desigur, se disting şi tipologii, în funcţie de mediul afectat (a aerului, 

a apei, a solului), în funcţie de poluant (fizic, de unde se disting poluarea fonică si radioactivă şi cea 

chimică). Natura poate fi asemănată cu un organism, căci toate planurile ei lucrează şi interferează 

constant. Este de ajuns să se producă un mic dezechilibru pentru a avea de suferit. Nu se poate spune 

că poluăm doar apa, deoarece prin circuitul său în natură, ajunge atât în solul pe care noi cultivăm 

hrana, cât şi în aerul pe care îl respirăm. 

Dacă masele de oameni nu au fost încă speriate de efectele devastatoare asupra mediului, ar fi 

îngrozite dacă ar conştientiza ce se întămplă la nivelul corupului lor. Cele mai recente descoperiri 

ştiinţifice au prezentat efectele poluării asupra bebeluşilor nenascuti. Oamenii de ştiinţă au descoperit 

că femeile însărcinate care s-au expus unui tip de agent poluant numit hidrocarbură aromatiă 

policiclică (PAH) prezintăun risc de cinci ori mai mare să aducă pe lume un copil cu ADHD. 

Specialiştii cred că aceste toxine pot afecta negativ legăturile neuronale din creierul fătului, astfel 

explicându-se anumite tulburări comportamentale manifestate de copil înca din primii ani de viaţă. 

Hipoacuzia sau surditatea apare mult mai devreme decât în genereaţiile anterioare. Acum mai bine 

de 100 de ani, degradarea auzului se instala în jurul vârstei de 80 de ani, iarîn prezent apare, în 

medie, la 66 de ani. Se susţine tot mai mult ideea că această scădere dramatică a vârstei la care sunt 

afectaţi şi numărul în creştere al persoanelor suferinde este datorat zgomotulului din marile oraşe, din 

fabrici sau zone industriale sau cluburi.  

Persoanele cu astm, bronşită cronică, insuficienţă cardiacă (mai ales cele în vârstă) sunt cele 

mai afectate de poluanţii din aer. În plus, rată mortalităţii este mai mare în rândul acestora. Un studiu 

efectuat în Canada a arătat că mortalitatea în urma expunerii la particule toxice a fost dublă la 

persoanele cu infecţii respiratorii şi cu insuficienţă cardiacă. De asemenea, copiii care trăiesc în 

mediul urban, cu concentraţii crescute de oxizi de azot, au risc mai mare de a dezvolta astm. Se 
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estimează că aerul poluat ne scurtează viaţa cu până la doi ani. Un studiu local a demonstrat că 

bucureştenii duc o viaţă mai scurtă cu 3 ani, decât restul românilor, din cauza poluării. 

Poluarea vine şi din farfurie, pentru că nu doar aerul pe care îl respirăm şi zgomotele din jurul 

nostru ne poluează zilnic sănătatea, ci şi substanţele chimice din alimentele din comerţ. Poluanţi 

alimentari sunt considerate acele substanţe care sunt introduse accidental în alimente, ca pesticidele 

ori îngrăşămintele. 

Cercetările din ultimii zeci de ani au arătat că substanţele toxice din aer atacă organismul la 

scurt timp după contact, determinând o reacţie în lanţ din partea acestuia. Primul „instinct” al 

organismului este de a produce mai mult mucus, urmat de contractarea muşchilor care înconjoară 

căile respiratorii. Astfel, ne este din ce în ce mai greu să respirăm şi să luăm din aer preţiosul oxigen. 

Substanţele toxice care se găsesc în atmosferă în cantităţi mai mari sunt şi cei mai periculoşi 

(monoxidul de carbon, ozonul sau pulberile fine în suspensie - un amestec de praf, mercur, plumb, 

arsenic etc.). 

Chiar Organizaţia Mondială a Sănătăţii avertizează că 89% dintre europeni trăiesc într-un 

mediu în care nivelul de poluare este extrem de ridicat, ceea ce duce la consecinţe serioase. Dacă 

distrugerea ecosistemului nu este un avertisment destul de puternic, atunci ar trebui măcar să ne 

ascultăm organismul şi nevoile acestuia. 
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