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         Imaginația, curiozitatea, inteligența, perseverența, 

toleranța, efortul individual şi în echipă sunt calitățile care fac din 

elevi, dar și din dascălii lor, fiinţe minunate, aşa cum spunea 

Mircea Eliade. Prin acest număr al revistei școlii noastre, vă 

propunem să vă bucuraţi de rezultatele activităţilor şi pasiunilor 

voastre, elevi şi profesori deopotrivă, manifestate în cele mai 

diverse domenii, de la matematică, limbi și literaturi, muzică, 

biologie, sport, educație tehnologică, completate de acțiuni de 

voluntariat sau activități extracurriculare. Revista colegiului 

nostru este creată din suflet pentru inimile voastre. În paginile ei, 

elevii şcolii, dar și cadrele didactice, au așternut visuri, bucurii și 

speranțe. Visuri despre lumea de mâine, despre bucurii trăite ieri 

și speranța că veți fi încântați de strădania lor. Vă rugăm să o 

răsfoiţi cu atenţie şi cu multă dragoste, să o citiți cu răbdare și 

îngăduință. Noi, dascălii, suntem norocoşi pentru că asistăm 

permanent la metamorfoze, la deschideri de aripi, la zboruri care 

încep timid şi devin din ce în ce mai îndrăzneţe, pentru că actul 

învăţării înseamnă continuitate, preluăm de la cei de dinaintea 

noastră şi transmitem ce ştim celor de după noi. 
                                               Vă dorim lectură plăcută! 
 

 
 

„Peda” LA ANIVERSAREA VÂRSTEI DE 150 ANI 

Prof. dr. Rus Dumitru - Director adjunct 
 

        În octombrie 2020, școala noastră a împlinit frumoasa vârstă 

de 150 de ani. Pe fondul restricțiilor impuse de pandemia Covid 

19, o ceremonie festivă a putut fi organizată însă abia în data de 

2 iunie 2021. În cadrul festivităților desfășurate au fost omagiate  

generațiile de dascăli, precum  și personalul nedidactic și auxiliar, 

care și-au desfășurat sau își desfășoară activitatea în acest 

venerabil templu educațional. Școala  pedagogică a avut un 

parcurs ascendent, câștigându-și un loc de frunte, binemeritat, în 

învățământul hunedorean și național. „Preparandia” sau „Școala 

Normală” de odinioară, își face, azi, mai departe datoria, 

indiferent de greutățile întâmpinate, funcționând ca un model 

instituțional.  Ne mândrim cu o școală de elită, care, în cei 150 de 

ani de existență, a format generații de educatori, învățători, 

filologi, bibliotecari, puericultori etc. Noi avem obligația morală 

de a menține tradiția unei școli care s-a impus prin rezultatele 

deosebite ale elevilor și prin calitatea dascălilor. Spiritul  

„bătrânei Preparandia” dăinuie azi prin „tânăra Peda”, 

călăuzindu-ne calea spre cunoaștere și performanță. 

Colectivul de redacție:  

prof. dr. Rus Dumitru (coordonator), 

  prof. Mitrescu Maria, prof. Oprea Maria. prof.Oprean Cristina,  

prof. Păunescu Iuliana, prof. Tripa Gabriel, prof. Șerban Mihaela ISSN 2065 – 359 X 

http://www.scoalaargeseana.ro/didactica-magna/983-rolul-activitatilor-extrascolare-in-dezvoltarea-personalitatii-elevilor
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 DENUMIRILE ȘCOLII DE-A LUNGUL TIMPULUI 
 

1870-1919: Şcoala de Stat pentru pregătirea învăţătorilor 

 Preparandia de Stat din Deva 

1919-1948: Școala Normală de Băieți Deva 

1948-1957: Şcoala Pedagogică Mixtă Deva 

1957-1966: Școala „Jan Amos Komensky” Deva 

1966-1990: Liceul Pedagogic Deva 

1990-1992:  Şcoala Normală Deva 

1992-1998:  Şcoala Normală „Sabin Drăgoi" Deva 

1998-2012: Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi" Deva 

2012-2014: Liceul Teoretic „Sabin Drăgoi" Deva 

2014-2015: Colegiul Național „Sabin Drăgoi" Deva 

2015- prezent: Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva 
 

   Desen de Lazăr Anamaria Loredana, clasa 12 A 

 

DIRECTORII ȘCOLII                                                 DIRECTORII ADJUNCȚI 

Funcția de director adjunct a fost instituită 

după reforma învățământului din anul 1948. 

 

Numele și prenumele Perioada 

Koos Francisc 01.09.1870-1872 

Madszar Ianos 1872-1875 

Balazs Lorincz 1875-1876 

Sandor Domokos 1876-1881 

Heytyey Gabor 1881-1894 

Boga Karoly 1894-1907 

Kuzaila Peter 19.06.1907- 01.11.1907 

Sarudy Otto 01.11.1907- 11.07.1911 

Barabas Endre 23.08.1911- 01.09.1919 

Sporea Constantin 1.09.1919- 01.03.1927 

Lepși Iosif 01.03.1927-10.06.1927 

Sporea Constantin 10.06.1927-31.08.1938 

Solomon Victor 01.09.1938-20.08.1939 

Stoica Ion 20.08.1939-01.05.1947 

Popa St. Ioan 01.05.1947-29.10.1947 

Costin Vasile 29.10.1947- 07.11.1948 

Popa St. Ioan 07.11.1948-01.10.1949 

Popescu Constantin 01.10.1949-15.03.1952 

Laslău Emil 15.03.1952-21.03.1953 

A. Chiței Gheorghe 21.03.1953-10.09.1961 

Bodea Eleonora 10.09.1961-15.09.1964 

A. Chiței Gheorghe 15.09.1964-31.08.1975 

Zaharie Zoe 01.09.1975-31.08.1980 

Stoica Cornel 01.09.1980-31.08.1986 

Rusu Eugenia 01.09.1986-31.08.1990 

Mârza Pavel 01.09.1990-09.1997 

Popescu Liviu 09.1997-31.08.2007 

Adăscăliței Felicia Mariana 01.09.2007-31.08.2014 

Hurgoiu Luminița Dana 01.09.2014-01.10.2020 

Selmerean Camelia 01.10.2020-17.01.2022 

Tripa Louise Gabriel 17.01.2022 -prezent 

Numele și prenumele Perioada 

Rău Nicolae 01.10.1949-31.10.1962 

Voicu Eugen 01.09.1956-01.06.1957 

Săvulescu Ion 20.01.1963-01.09.1964 

Bivolaru Sever  1958-1960 

Carasiniu Valentin 1961-1966 

Bodea Eleonora 15.09.1964 -1971 

Țârlea Nicolae 01.09.1966-1973 

Sîrbu Oliviu 1971-1972 

Zaharia Zoe 1971-1975 

Săvulescu Ion 1975-1977 

Ciumașiu Maria 1977-1982  

Rusu Eugenia 1982-1986 

Schervan Carol 1984-1985 

Stanciu Ioachim 1986-1988 

Cândea (Gropean) Emilia 1988-1990 

Damșa Ioan 1990-1994 

Armășescu Gheorghe 1994-1997 

Gavaziuc Dumitru 1998-2002 

Motântău Sîrbu Corina ian. 2003 - apr. 2008 

Heredea Dan Mihail apr. 2008 - 30.11.2012 

Rus Dumitru 01.12.2012 - 30.08.2013 

Botici Irina 01.09.2013- 30.08.2021 

Heredea Dan Mihail 01.09.2014- 08.01.2017 

Rus Dumitru 09.01.2017- 09.01.2021 

Anca Elena Claudia  10.01.2021-16.01.2022 

Pătrașcu Cristina Veronica 01.09.2021-prezent 

Rus Dumitru 17.01.2022-prezent 
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CĂLĂTORIA MEA ESTE ÎN POVESTEA TA 

 Dan Mihail HEREDEA  

(fost) profesor pentru educaţie fizică - sport  și  director adjunct 

Acum, mai mult de un deceniu scriam într-un articol al revistei liceului despre un 

* ideal fascinant *, Liceul Pedagogic din Deva. Azi, * tânăr pensionar * fiind, de câte ori 

ajung în preajma licelui , numai gândul că am fost prof la *Peda* , mă bine dispune iar, 

zâmbetul apare instantaneu. Venirea la Liceul Pedagogic a fost din prima secundă credinţa 

că am ajuns la cea mai bună şcoală de pe aceste pământuri, că valoarea lui îmi va impune 

să fiu la fel de bun între cei buni existenţi, cu oarbă credinţă că aici voi găsi copii-elevi 

teribili, profesori extraordinari, un loc în care cu adevărat credinţa în meserie îmi va fi 

răsplătită. Tot ce am * învăţat * un sfert de secol, parcă a fost special pregătit pentru a fi 

aplicat ca * prof la Peda din Deva *. Eram atât de bucuros că nu îmi ajungea ziua să fac 

tot-tot-tot ce vroiam, ce îmi propuneau copii-elevi, ce puteam împleti cu ceilalţi colegi. 

Când Măria Sa, Regina Maria a României, cu mare şi dreaptă credinţă a pus piatra de început a şcolii, a gândit că,  

peste ani, liceul va face cinste celor care îi calcă pragul şi numelui ce-l poartă. Nimeni nu mă va putea lămuri că 

există un alt liceu mai bun decât Pedagogic-ul, cât timp aici găseşti un drept şi nestingherit acces la cunoaştere, într-

un puternic şi serios spaţiu de pregătire, într- o frumoasă atmosferă de studiu, liceul cu cea mai mare sală festivă 

şcolară, liceul cu o complexă bază sportivă, liceul cu cea mai bună cantină, liceul cu cel mai elegant internat, liceul 

cu cele mai multe proiecte şi programe europene deschise spre cunoaşterea lumii!  Nu ai cum să înţelegi ce înseamnă 

acest liceu cât timp nu ai trăit cu el şi nu ai luptat pentru el. Mă mândresc că am fost *prof la Peda*, mă mândresc că 

am fost dascăl în acest centru al educaţiei prin emapatie, mă mândresc că am fost în acest centru al memoriei şi 

cercetării în pedagogia şcolară. Dragă liceu, fii convins că existenţa ta face ca lumea să fie mai bună. Fii mândru că 

exişti! Onoare ţie, cinste copiilor-elevi care te animă, laudă credinţei slujitorilor tăi – profesorii. 

La mulţi ani ! 

              Cu mare şi mult drag la aniversarea celor 150 de ani. 

 

 

BIBLIOTECA  COLEGIULUI NAȚIONAL PEDAGOGIC ,, REGINA MARIA” 

 LA 150 DE ANI DE EXISTENȚĂ 

Cornelia BOLEA – bibliotecar 

Bazele bibliotecii s-au pus înca de la înfiinţarea liceului, prin mutarea 

bibliotecii de la liceul din Gheorghieni la Scoala de Stat pentru pregătirea 

învăţătorilor, menţionată şi sub numele de Preparandia de Stat din Deva. Această 

bibliotecă nu avea atunci  decât 232 volume cu 203 opere. Până în anul 1881 

biblioteca a ajuns să deţină un număr de 1370 volume. La cea vreme biblioteca 

nu avea o încăpere rezervată în acest scop, cărţile fiind ţinute în sala profesorală 

sub răspundrea unui profesor. Abia în anul 1888 biblioteca a primit o încăpere 

specială, ocazie cu care,a fost necesară  o nouă organizare şi clasificare a 

volumelor întrucât numărul acestora a crescut la 3136 opere în 5902 volume. De 

această primă organizare a bibliotecii s-a ocupat profesorul Ferenczi Iuliu, multe 

volume existente la acea vreme erau în limba maghiară şi limba germană, întrucât 

după anul şcolar 1874- 1875, predarea disciplinelor nu se mai făcea în limba 

română, ci în limba maghiară. O nouă inventariere se face în  anul 1917 de către profesorul Dr. Cristofor Tarjan, care 

arată că la acea dată existau 2881 de opere cu 6190 volume, tot atunci, el face o nouă clasificare a cărţilor împărţindu-

le în 8 mari grupe, dar altele decât cele folosite în prezent. Din anul 1920  de bibliotecă se ocupă diverşi profesori 

care prin activitatea lor îşi aduc aportul la buna desfăşurare a activităţii şi la dezvoltarea fondului de carte, care se 

dezvoltă prin numeroase donaţii, dar, totodată, o parte din publicaţiile  în limba maghiară sau altele care erau uzate 

fizic şi moral au fost distruse, astfel că pentru o perioadă de timp, fondul de carte a scăzut. Astfel că în anul 1954 este 

din nou organizată după sistemul de Clasificare Zecimală Univesală , având un fond de carte de 6.000 de volume. În 

anul 1970 biblioteca avea un fond de carte de 20.084 de volume. În prezent biblioteca Colegiului Național Pedagogic 

,,Regina Maria” Deva deţine un fond de carte de 39.951 de volume volume din care 4490 de volume din domeniul 

pedagogie. Dar, adevărata valoare a acestei biblioteci nu constă numai în fondul de carte de care dispune ci şi prin 

felul prin care a fost organizată de-a lungul anilor de către bibliotecarii care şi-au adus aportul la păstrarea, dezvoltarea 

ei cum sunt:  Popa Maria, Stoica Olivia şi Ilieş Doina, care cu dăruirea şi competenţa lor au îndrumat şi format mii 

de cititori. 
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5 D LA  150 DE ANI 

Prof. diriginte Alina BONTA 

Uneori lucrurile nu se întâmplă așa cum credeai. 

Uneori la sfârșitul clasei a XII-a nu urmează o ultimă oră de 

dirigenție în Sala Festivă sau un Banchet al absolvenților la 

un restaurant local, ci doar o oră online, plină de emoție și 

ea, dar la distanță, la care nu te-ai fi gândit nicio secundă că 

ar fi posibilă. Uneori crezi că știi ce va urma. Uneori, 

greșești. Clasa a V-a D, ca toate clasele de a V-a și ca toate 

clasele de gimnaziu sau de liceu, a avut un an greu. Un an 

în care mulți oameni au plecat mai repede decât am fi vrut, 

un an în care am stat departe de familie și de prieteni, un an 

în care ne-am temut mai mult decât de obicei, un an pe care 

nu trebuie să-l uităm așa repede, chiar dacă, în instinctul 

nostru de conservare, memoria deja blochează unele clipe. 

Dar anul acesta greu, face ca momentul reîntâlnirii 

prietenilor și al colegilor la școală să fie și mai așteptat. Iar dacă reîntâlnirea se întâmplă într-un an în care școala 

împlinește 150 de ani e ca și cum toată lumea este pregătită pentru o mare sărbătoare. O casă fără o fundație bună nu 

va rezista mult timp și mă bucur că pot lucra într-o casă care rezistă de 150 de ani. Nu știu să vorbesc despre istoria 

acestui loc, dar știu că sunt colțuri în Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” unde o simți vie. La umbra 

castanilor, pe treptele tocite de pași elevilor și profesorilor care urcau până la etajul trei al corpului A sau printre 

dulapurile cu cărțile extraordinare donate Bibliotecii școlii. Și mai sunt locuri magice, cum este atelierul domnului 

Mircea Lac, unde timpul are altă dimensiune, una mai blândă și mai plină de sens. În această școală, învață și Sarah, 

Daria, Ioana, Alex, Mara, Yara, Mario, Patricia, Gabriela, Andrei, Alexandru, Alexia, Luca, Eduard, Rareș, Paul, 

David, Iarina, Paula, Tania, Meme, Ștefan, Alex P, Lucas, Alexandra, Bogdan, Bia, Sophia și Cristi. Iată ce au răspuns 

unii dintre ei la întrebarea „Ce înseamnă pentru tine să fii elev al acestei școli în anul în care împlinește 150 de ani?” 

M-am simțit mai bine și în curtea școlii era decorat frumos pentru sărbătorirea școlii! (Ioana) 

Această ocazie este una unică în viață, ca școala noastră să împlinească 150 de ani. Consider că sunt o generație 

norocoasă și le mulțumesc profesorilor pentru acest an minunat. (Mara) 

Pentru mine, să fiu elev aici este o onoare și un vis împlinit. (Cristi) 

Sunt norocos și fericit. (Mario) 

Anul acesta este ca oricare altul doar că a mai împlinit un an aceasta școală. (Alexandru) 

Mă simt bine deoarece este o ocazie unică în viață. Să fi elev într-o școală că aceasta este extraordinar! (Paul) 

M-am simțit deosebit în acest an în care școala noastră a împlinit 150 de ani. (Tania) 

Pentru mine școala aceasta este o școala bună și trebuie să fiu mândru că în această școală, la cât de veche este și 

la câți profesori buni sunt, eu învăț aici. (Rareș) 

E o onoare să fiu elevă la „Regina Maria” în anul în care se împlinesc 150 de ani de la deschidere. (Alexandra) 

Oamenii care au construit-o au pus suflet și trup și nu s-au dat bătuți. (David) 

Ca și elevă la școala Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” în anul în care aceasta a împlinit 150 de ani 

este o mândrie știind ca aceasta are o istorie și a evoluat în fiecare an. (Iarina) 

Pentru mine ceea ce simt în acest colegiu minunat cu o istorie de neuitat, îmi înfrumusețează ziua si o transformă 

într-una foarte bună! (Bogdan) 

A fost un an mai ciudat, dar frumos. Deși am fost online aproape tot anul școlar, a fost tot foarte frumos. (Paula) 

A fost un an puțin mai ciudat deoarece am fost online, dar tot anul școlar a fost frumos. (Alex) Această școală este 

minunată. (Gabriela). Pentru mine este un lucru unic, un sentiment pe care rareori îl simt. (Yara) 

Sunt mândră că sunt elevă aici. (Daria) 

Această școală este minunată. Sunt foarte fericită  deoarece sunt în această clasă frumoasă și în  

această școală prețioasă.( Gabriela) 

Este școala unde m-am jucat, am învățat și mi-am făcut foarte mulți prieteni la care țin enorm.  

LA MULȚI ANI, ȘCOALA MEA DRAGĂ!  Cu drag, Sarah. 
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PROGRAMUL  ECO – ŞCOALĂ 2021-2022 

Prof. dr. Dumitru RUS  

 După derularea  între anii 2016-2021 a cinci ediții din cadrul programului  ECO ȘCOALA, în anul școlar 

2021-2022, în cadrul Colegiului Național Pedagogic Regina Maria Deva, activitățile educative continuă cu 

desfășurarea a două noi teme: “Schimbările climatice” și  “Gunoiul menajer”. ECO- ȘCOALA este un program 

desfășurat sub egida Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie (C.C.D.G.) și Foundation for Environmental 

Education (FEE), care încurajează şcolile din România să participe la activități educaţionale cu rolul de a crea relaţii 

durabile între copii, adulţi şi mediul înconjurător. Programul Eco-Școală este coordonat de către prof. Hurgoiu 

Luminița Dana și prof. dr. Rus Dumitru.  

 

Reprezentanții elevilor în Comitetul Eco Școală 

Tema: Schimbările climatice Tema: Gunoiul menajer 

- Călărașu Larisa, clasa a 9 A - președinte                                                                                                                                  

- Prisecaru Maria clasa a 9 FS -  vicepreședinte 

- Iacob Sorana , clasa a 9-a FS -  secretar 

- Baciu Alexia, clasa a 11-a A - purtător de cuvânt 

- Onișor Mihai, clasa a 8-a D -  responsabil 

mobilizare 

- Borca Ema, clasa a 12-a A - responsabil 

diseminarea informațiilor 

- Avram Bianca Maria, clasa a 9-a A  - fotograf 

- Călărașu Larisa clasa a 9-a A - președinte 

- Iordache Ana Maria, clasa a 8-a A - vicepreședinte    

- Mîțiu Maria Sara, clasa a 6-a E  - secretar                         

- Călugări Daria, clasa a 7-a C - purtător de cuvânt 

-  Mititean Roberta, clasa a 7-a D -  responsabil mobilizare 

- Șimon Raisa, clasa a 6-a B  - responsabil diseminarea 

informațiilor 

- Herban Ema, clasa a 5-a E – fotograf 

- David Bianca clasa a 9-a B- fotograf  

 

  
         

Tema Schimbările climatice (clasele VI-XII) 

 SUNTEM O ȘCOALĂ PRIETENOASĂ CU CLIMA!  
Acţiuni Perioada 

Crearea site-ului proiectului Octombrie 2021 

Informarea elevilor despre scopul și  

obiectivele proiectului  

Noiembrie 2021 

”Cum s-a schimbat clima în secolul 

XXI?” 

Decembrie 2021 

 „Încălzirea globală și schimbări 

climatice: cauze și efecte”  
Ianuarie 2022 

”Ce este educația pentru dezvoltarea 

durabilă?” 
Februarie 2022 

”Apa și clima! Cum să acționăm?” Martie 2022 

”Cum vor arată orașele viitorului?” 
Aprilie - Mai 

2022 

”5 Iunie-Ziua Mondială a mediului” Iunie 2022 

 

 
Tema Gunoiul menajer (preșcolar, primar și clasa V) 

UN OM CURAT INTR-UN MEDIU CURAT 

Acţiuni Perioada 

Crearea site-ului proiectului Octombrie 2021 

Informarea elevilor despre 

obiectivele proiectului 

Noiembrie 2021 

Colțul ECO.   Decembrie 2021 

”Învăţăm să păstrăm mediul curat”   
Ianuarie -  

Aprilie  2022 

”Cele mai ingenioase pubele” 
Ianuarie - Februarie 

2022 

”Școală primitoare, clase 

prietenoase” 

Martie - Mai  

2022 

”5 Iunie-Ziua Mondială a 

mediului” 
Iunie 2022 

 

  Speranţa noastră este că impactul activităţilor propuse la nivelul Colegiului Național Pedagogic Regina 

Maria Deva va deschide o perspectivă novatoare în relația Om-Mediu. O motivaţie intrinsecă  ce trebuie avută în 

vedere este și aceea de menținerea a statutului de Ecoșcoală și a dreptului de abordare a Steagului  Verde, dobândit 

în anul 2018. 
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DACĂ AR PLOUA CU INIMI, EU AȘ..... 

Clasa 2 A, prof. înv. primar Daniela BEREGSZASZY 
 

 Orele de Dezvoltare personală la clasa a II-a sunt o încântare datorită temelor abordate și datorită elevilor 

care oferă rezolvări uimitoare problemelor ivite. Empatia devine din ce în ce mai evidentă și își ajută nu numai 

colegii, ci chiar și persoanele necunoscute. Când acest lucru este demonstrat (nu doar verbalizat sub forma „așa 

trebuie”) ei se felicită reciproc.  

„Dacă ar ploua cu inimi, eu aș.....” a fost pentru ei o provocare, iar răspunsurile lor impresionează: 

„... aș împărți iubirea cu toată lumea. Aș dărui mamei o inimă și aș face numai 

lucruri bune”; 

„... le-aș oferi mamei căci o iubesc!”; 

„ ... aș da inimile rușilor ca să se oprească războiul dintre Rusia și Ucraina”; 

„... aș decora cu ele toată casa pentru mama”; 

„... aș ajuta cu puterea lor animalele și oamenii aflați în suferință”; 

„... aș prinde o inimă și aș împărți-o cu toată lumea să fie armonie”; 

„... le-aș dărui morților ca să reînvie”;  
„... le-aș dărui celor care se ceartă și se urăsc”. 

 

LECTURA, PRIETENA NOASTRĂ 

Clasa 3 A, prof. înv. primar Smaranda VEȚAN  
 

           „Ziua  Națională a Lecturii” a fost sărbătorită și în clasa iepurașilor. 

Fiecare elev a adus cartea sa preferată,  din care a ales un fragment  pe care 

să-l citească împreună cu colegul de bancă. Scopul activități a fost pe lângă  

trezirea  interesului  pentru lectură și 

acela  de-a se cunoaște mai bine unii cu  

alții. S-au făcut schimburi de cărți și s-

a discutat conținutul  acestora, la 

școală, în timpul pauzelor.  Spre marea 

bucurie a părinților, copiii  citesc cu 

multă plăcere în timpul liber. Vom 

continua să împrumutăm cărți de la 

colegi până  la sfârșitul anului școlar, când vor fi premiați cei mai harnici 

cititori. Astfel ”lectura a devenit prietena noastră”. 

 

POVESTEA MICULUI GHIOCEL                                                                                                                                            

                                                                                       Adrian MIHAI, clasa 3 C 

Zilele acestea zăpada din grădina casei se topeşte sub căldura razelor de soare. Oare sclipitoarea iarnă ne va 

părăsi? Încetul cu încetul, de sub greoiul strat de zăpadă, iese la iveală o firavă frunzuliță de ghiocel. Ce veste bună! 

Baba Iarna pleacă din sat! Soarele, complice, ajută frunzulița să străpungă stratul de nea. Frunza triumfătoare se înalță 

pe zi ce trece și drept răsplată, ne oferă un bobocel. Razele călduroase mângâie gingașul bobocel, dând naștere la cea 

mai delicată și pură floare: ghiocelul. Cine s-ar fi gândit că acest minunat ghiocel îmi va aduce atâta bucurie? Sleită 

de puteri, zăpada, îngenunchează în fața firavei flori, iar ghiocelul își înalță semeț capul: A învins! E PRIMĂVARĂ! 

 

MENIRE 

Prof. Gabriela DAN 
 

Să dai ce ai 

Să schimbi ce poți 

Să ai încredere, credință 

Mândria ta – izbânda lor, 

În slujba lor  a ta știință. 

Să protejezi cu al tău căuș, 

Un pui zburdalnic, jucăuș 

Și-l porți prin timp, 

Și prin povești, 

Cu glas duios tu îi sădești 

În suflet drag de neam și țară 

Și să învețe-ntâia oară 

Cu numere să calculeze, 

O lume nouă să creeze 

Prin joacă, cântec și culoare 

Asta te face  învățătoare. 

 

REGINA E ȘCOALA                                                                         
Adrian MIHAI - clasa 3 C 

 

„Regina Maria” e școala, 

Unde învăț eu a citi 

Și cu drag, a socoti. 

Școala mea este frumoasă, 

În oraș, cea mai faimoasă. 

Cu mândrie elevii spun: 

„Pedagogic, cel mai bun!” 

 

ȘCOALA MEA E 

MINUNATĂ 

Yasmina GABOR -clasa 3  C 
 

Școala mea e minunată 

Ea îmi aduce învățături, 

Despre ce e în lumea toată 

Să știu eu și cei din jur. 
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CRĂCIUNUL CLASEI 5 A 

Andrei Patrick SALCIE, clasa 5 A 

Prof. coordonator, Mihaela ȘERBAN 

 Parcă mai ieri a sunat primul clopoțel care vestea o nouă 

aventură pentru noi, elevii și anume începutul clasei a V- a, și deja 

se anunță clinchetul altor clopoței, cei ai Crăciunului. Cine nu adoră 

Crăciunul? Da, da, poate mai există câte un Scrooge sau Grinch pe 

ici, pe  colo, dar nu în clasa  a V-a A. Doamana dirigintă a venit cu 

minunata idee ca „pufuleții" ei (așa îi place să ne alinte) să 

organizeze „Moșul Secret”, astfel a pregătit biletele cu numele 

fiecărui copil și fiecare a tras un bilet cu numele colegului căruia 

urma să îi ofere cadoul de Crăciun. Veselia a fost mare, dar și 

provocarea de a păstra secret numele colegului care urma să 

primească cadoul.   Legenda spune că secretul a fost păstrat de toți 

până în ziua cea mare. Acum, sincer vă spun că, în ziua stabilită 

pentru cadouri am mers la școală mai fericiți  ca niciodată. Doamna 

dirigintă ne-a strigat pe rând, în ordinea din catalog, pentru a ne 

oferi darul. Nerăbdarea celor care au fost spre sfârșitul catalogului a fost foarte mare. Însă, am primit cu toții darurile. 

Au fost minunate surprizele pregătite și toți am fost cu obrajii îmbujorați și plini de entuziasm. Pentru că a dărui 

este mult mai satisfăcător decât a primi, „Moșul Secret" a vizitat-o  și pe doamna dirigintă, a fost o surpriză plăcută 

și pentru dumneaei. Astfel, toți am fost fericiți și am învățat ce înseamnă să dăruiești cu drag și din suflet. Vă mai 

ținem la curent cu isprăvile noastre, dar deocamdată ne punem cu „burta” pe    carte să încheiem cu bine primul 

semestru de elevi de gimnaziu! 

 

 
EXISTĂ MOȘ CRĂCIUN? 

Yara FAUR, clasa 6 D 

(Premiul I‚ Poveste de Crăciun, coordonator prof. Mihaela Șerban) 

 Bună! Numele meu este Ashly Ray. Am vârsta de 13 ani și de când eram mică, îmi tot pun o întrebare: oare, 

Moș Crăciun există? Ei bine, dragă jurnalule, am aflat asta chiar azi. Răspunsul e logic pentru mine, dar banal pentru 

alții. Am observat că din ce în ce mai mulți copii pierd acea bucurie a Crăciunului. Nu le mai plac sărbătorile, deși, 

părinții lor au vrut să le facă o bucurie. La ce vreau să mă refer? La aflarea adevăratului Moș Crăciun. Eu nu sunt de 

acord. E adevărat, părinții mi-au mărturisit și mie asta, la vârsta de nouă ani. Am plâns, m-am întristat, și zi de zi mă 

gândeam la Crăciun, la minciuni, la adevăruri. Am fost copleșită, colegii râdeau de mine, jurnalule, râdeau în hohote, 

și mă minunam de copii, cât de răi pot fi, încă din cele mai frumoase timpuri ale vieții, copilăria.  Am plâns în ziua 

aceea la școală și m-am cerut acasă. Îmi doream să stau în pat și să-mi adun gândurile, voiam, dar nimeni nu m-a 

lăsat. Am continuat orele cu aceleași întrebări, dar fără răspuns.  Îmi petreceam zilele negre cu Daisy, rățușca mea. 

Nu râdeți, am tot dreptul să țin o rață cu mine și să o iubesc ca pe o piatră prețioasă. Povesteam cu ea, o întrebam, 

nu-mi răspundea, dar era prietena mea,  care mă asculta. Așteptam răspunsul ei, dar în loc să stea cu mine, fugea prin 

casă, dădea o tură, și apoi se întorcea plictisită la mine. Acesta a fost ultimul Crăciun pe care am vrut să-l mai aștept, 

adică să înțelegeți, aveam de când să renunț la ideea de a mai aștepta cadouri sau de a mă mai bucura de o clipă din 

această sărbătoare.  

 

 Ieri a fost o zi complet îngrozitoare. Cu note proaste, teză, și aș putea spune tot ce se putea mai rău. Norocul 

meu era că urma vacanța și aveam timp suficient să mă adun. Daisy zburda de fericire pe holul casei și mă făcea să 

râd, chiar dacă în interior aveam inima ca de sticlă și o singură întâmplare nedorită dacă se mai întâmpla, inima mea 

se spărgea și dispărea ca și cum nu aș fi avut-o vreodată. Mama îmi observase comportamentul de mai mult timp, nu 

mai vorbeam cu ea, profesorii o sunau în fiecare săptămână măcar de două ori. Imaginați-vă! Nici să taci nu mai 

aveai voie! Nimic! Din păcate nu aveam talentul de a mă ascunde de cineva, cum de altfel nici acum nu îl am, așa 

că, pentru a nu fi obligată să vorbesc, azi când am ajuns de la școală, am luat-o pe Daisy cu mine și am fugit la mine 

în cameră fără a spune vreun „ceau!” sau „salutare!” către mama.  

Și fiindcă deja devine prea plictisitor și trist voi trece la subiect. Deci, așa tristă cum eram, nici nu mai vedeam ce am 

în față. O vedeam doar pe mama cum punea toate ornamentele frumoase, sclipitoare, vesele, pe jos. Tocmai a terminat 

curățenia, fără mine, și începea să decoreze casa. Majoritatea ornamentelor erau din hârtie sau materiale fragile, mai 

bine de jumătate făcute de mine la grădiniță sau din clasa întâi, până în clasa a patra. În general, aveam impresia și 
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încă o am că Daisy simte ceea ce va urma să se petreacă. De 

exemplu, ieri era foarte supărată, și ce să vezi? Am luat patru la 

informatică. Azi fericirea pe care a avut-o atunci când am ajuns 

acasă, mi s-a părut că i s-a schimbat în agitație. Și eu m-am 

îngrozit. Ce avea să se întâmple?  Mama se împărțea în toate 

părțile: gătea, decora și, tot odată, era cu ochii pe mine. Îmi aud 

soneria de la telefon și fug să văd cine mă sună. Era bunica, 

Buni Maggie (de la Margaret), din partea tatălui. Îi răspund și 

începe să-mi înșire cum și-a făcut unghiile, ce a făcut ea azi, ce 

crede, ce vrea, etc. Eu o ascultam, ușor plictisită de aceleași 

nenumărate  povești nesfârșite pe care mi le spunea de fiecare 

dată când mă suna. Mă sprijineam de pereți, la acel moment, 

mama aflându-se în bucătărie. Nu îmi mai simțeam picioarele, 

doar zburam prin holul lung, auzind vocea pițigăiată a bunicii Maggie până când am început să simt ceva ud la 

picioare, era rece. Mă uit jos, ochii îmi erau în lacrimi. Ce tocmai am făcut? Supărare, dezamăgire, distrugere, toate 

într-o singură întâmplare: Vărsarea găleții pline cu apă.  I-am dat drumul unui strigăt de învinovățire, și unui oftat. 

Toate ornamentele, prețioase pentru mama, tata, pentru toți, erau distruse. Eu, cu mâna mea le-am distrus, dragă 

jurnalule. Încă sunt copleșită. Mama m-a auzit și tot ceea ce a văzut a fost o ambuscadă. O baltă mare, mare de apă 

pe care plutea plasa, și hârtia cu care am făcut, cândva ornamentele, plutind, înecându-se în necaz. Mama a fugit 

repede să ia fărașul, înainte ca apa să ajungă în sufragerie, apoi mopul, și fugea de colo-colo, zicând ceva atât de încet 

încât nu am putut auzi, doar buzele le puteam vedea cum se mișcă, ca singur indiciu după care mi-am putut da seama 

că mormăie ceva, că este nervoasă, că este supărată, agitată. Ochii mei, în schimb erau împăienjeniți, nu vedeam 

nimic, doar stăteam cu picioarele în apă fără a mai simți ceva. Nu e ca și cum am fi săraci, nu vă gândiți la asta. 

Suntem oameni normali, nici prea-prea, nici foarte-foarte. Avem bani, ne permiteam, dar avea o altfel de valoare 

obiectul făcut de cineva pe care îl iubești. Ei bine, eu am distrus acea bucurie. În afară de globul de polistiren cu 

mărgele și pietricele pe el, nu a mai rămas nimic întreg. Până am rămas eu acolo ca o stană de piatră, mama terminase, 

și a venit la mine gânditoare. M-a luat de mână și s-a așezat pe canapea. Instinctiv m-am așezat și eu. Mă întreabă ce 

am, „nu te simți bine”, a spus. Am aprobat. I-am povestit tot ceea ce gândeam. Mama avea grijă de mine, îmi oferea 

atenție, îmi dădea tot ce avea mai bun, dar eu? Doar am făcut-o să se îngrijoreze. I-am spus că nu mai am prieteni 

adevărați, doar persoane care profită, te mint pe față, te vorbesc pe la spate. I-am spus că de ani de zile tot caut un 

semn de la Moș Crăciun, dar care nu mi se arată niciodată. Nu pot învăța, i-am spus că sunt nefericită. Mi-au stricat 

cea mai mare bucurie, aceea de a crede că magia există. Nu m-aș fi gândit vreodată că am să spun asta. Mama se uita 

ciudat la mine, ca și cum ar zice „ești nebună” sau „eu nu te-am crescut așa”, dar nu, mă înșelasem. Era emoționată, 

avea... avea aceiași față pe care aș fi avut-o eu atunci când mi se termină filmul preferat. Era tristă. Dar i-a venit o 

idee, o idee grozavă! I-a venit ideea de a merge și să facem cumpărături de Crăciun, să facem ceva împreună, să 

simțim din nou Crăciunul. M-am îmbrăcat frumos, în stilul meu de demult, vesel. Fără hanorac, fără glugă, fără 

tristețe, doar entuziasm și fericire. Am mers la magazin fericite și pline de idei. Am luat hârtie colorată, pietricele 

ornamentale, lipici și tot de ce am avut nevoie. Absolut tot. Odată ajunse acasă am început să creăm, să inventăm, să 

ne punem în aplicare planurile. Chiar atunci a ajuns acasă tata, care a rămas surprins de ceea ce am creat. Ne-a ajutat 

și el. Ne-a dat idei. Aș putea zice că ne-am reunit.  Acum casa e plină de amintiri frumoase. Mi-am dat seama că, 

poate chiar dacă uneori suntem dezamăgiți de trecut, nu putem lăsa să ne afecteze prezentul. Poate nu am făcut ceva 

truc magic sau am trecut prin cine știe ce aventură pentru a salva Crăciunul. Nu. Pentru mine a fost suficient să 

comunic cu mama, să mă simt bine, să fiu eu.  Am reușit să mă salvez dintr-o bulă a întrebărilor nesfârșite, dar am 

reușit să-mi salvez și Crăciunul.  Mai vreau să zic un singur lucru și cu asta închei, jurnalule. Magia există, credem, 

nu credem, ea există undeva în noi. Cel mai probabil în suflet sau poate chiar atunci când ne simțim bine, când suntem 

cu cei dragi nouă.  Și cred că este timpul de a termina această lecție, dragă jurnalule, fiindcă, imaginează-ți, sunt la 

jumătate de oră distanță de marea sărbătoare împreună cu familia. Și să știi că de fiecare dată când ești cu întreaga 

familie este o adevărată sărbătoare. Credeți și voi în puterea Crăciunului, și încercați să vedeți adevărul, nu să vă 

imaginați lucruri care nu sunt adevărate, doar fiindcă ești trist, să știți că doar realitatea contează și adevărata magie. 

Până la urmă, am reușit să-mi răspund la întrebare. Moș Crăciun există. Poate nu ni se arată și nu ne lasă obiecte de 

care ne bucurăm mai mult decât ne bucurăm de familie sau de lucruri simple, mai importante. El ne lasă un cadou 

mult mai prețios. Bucuria, bucuria de a împărți ce avem noi mai bun cu cei dragi, bucuria de a sărbători și de a ne 

simți bine. Ne bucurăm de cadouri, adevărat, dar atât timp cât avem o familie, și suntem sănătoși, ce ne mai trebuie? 

Ei bine, dragă jurnalule, uite, îți răspund la întrebare, le răspund tuturor. Moș Crăciun există și prin această întâmplare, 

pe care ți-am povestit-o, am salvat Crăciunul! 
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DRAGĂ LUME, 

Yara FAUR, clasa 6 D  

 desen de Alex PASCU, 6 D  

 Țin să menționez faptul că ne aflăm în anul 2022, an care m-a surprins 

într-un mod trist și deloc logic. În anul 2020 am fost profund îndurerată din 

cauza unui virus, care m-a obligat să-mi schimb modul de viață. În zilele de 

astăzi dacă mă întrebai care este probabilitatea de a se isca un război, aș fi 

răspuns ca e imposibil. Din păcate, viața mi-a demonstrat pentru a doua oară 

în ultimii ani că nimic nu e imposibil. Este trist, că atunci când vorbim despre 

acțiuni imposibile, ne dorim ca acel imposibil să se transforme într-un miracol, 

lucru care nu s-a întâmplat și de această dată. În acest caz, vreau să subliniez 

faptul că un conducător, pe lângă sarcinile de zi cu zi, are obligația de a lua 

niște decizii în favoarea poporului său. Ne aflăm în momentul în care oameni 

nevinovați, copii și întreaga lume să aibă nevoie de ajutorul nostru. Toate 

persoanele care suferă, suferă din cauza orgoliului liderilor lor. Acest fapt se 

poate simți și vedea încă de pe cealaltă parte a globului. Vorbind în termeni economici, războiul va deregla echilibrul 

de până acum în ceea ce privește banii și valoarea lor. Cu durere în suflet mă uit la televizor și văd cum bărbații, 

fără  de vină, își lasă casa, familia și tot ceea ce au ei mai scump pe lume și pleacă pe front fără a mai ști dacă se vor 

mai întoarce acasă, sau dacă vor mai găsi ceea ce au lăsat.Pentru noi e ușor să beneficiem de bunurile noastre și doar 

să privim războiul și să ne dăm cu părerea fără să știm de fapt ce e la mijloc. Dar acei oameni, iau arme în mână și 

pleacă cu fruntea sus, mândrii de țara lor și plini de respect. Noi am putea face asta? Sau doar să privim televizorul 

și să vedem oamenii cum suferă? Tu ce ai face? În schimb, putem dona și putem face lucruri caritabile de care acei 

oameni să se bucure. Hai să facem un lucru bun! Să ajutăm oamenii! 

                                                                                 

WOULD YOU DISCONNECT YOURSELF WHOLLY FOR A DAY? 

Timeea BĂGĂIANU, clasa 6 E 

Coordonator, prof.  Iuliana PĂUNESCU 

 It depends. Day, location, activity. People all over the world would give you the same simple answer which 

is... yes. Of course, because a day is nothing to most of us. Your opinion will be changed if you try this.  Only then 

we can see the amount of time we spend tapping all over our pieces of metal that have slowly become a necessity to 

us. Of course there will always be people to claim to be able to live without a phone. Maybe it’s true. The only 

motivation I could find to do this was the terror that crossed my mind whenever I looked at something in a store and 

then the exact same item appeared on my phone  as a recommendation. We never realise that all of those people on 

social media like Instagram, Tweeter and even the most popular app of our generation, TikTok make thousand of 

dollars when we like a video, share a photo or anything else. When you hear this maybe you could at least try it for 

half a day. I know the excuses for this “challenge” ‚’’What if I get a school message? ’’ or ‚’’How about my important 

projects and homework?’’. These are lies. I can guarantee that 80% of students would rather have their phone to send 

snaps, tag others in photos, post everything they do and just try to be as interesting as possible. I don’t blame anyone.   

Now, I dare you to stop our addiction and accept the challenge. 

 
INTERNETUL - PRIETENUL SĂU DUŞMANUL NOSTRU? 

 Maria MÎȚIU, clasa 6 E 

Coordonator, prof.  Iuliana PĂUNESCU 

  Internetul este un lucru mai complex decât am crede oricare dintre noi. Într-o societate modernă şi liberă, 

accesul la internet îl are oricine. Dar oare este internetul atât de benefic pentru noi? Totul depinde de tine! De pe 

internet poţi învăţa o varietate de lucruri, poți învăța cum să faci o prăjitură, dar și cum să acorzi primul ajutor. Dar 

internetul e și plin de „fake news”, care te pot deruta sau chiar înspăimânta.  Pentru a putea face alegeri corecte în 

viaţă, oamenii au nevoie de informaţia pe care o oferă internetul, dar, în primul rând, au nevoie să se folosească și de 

gândirea proprie, de relaţiile interumane, adică de viaţa reală. Internetul este ca o armă cu două tăişuri: îl poţi folosi 

pentru a obţine informaţia de care ai nevoie la un moment dat, dar, de asemenea, internetul poate fi folosit și cu 

scopul de a face rău altora.  Reţelele sociale din mediul online au o influenţa atât pozitivă, cât şi negativă. Cu ajutorul 

reţelelor sociale, oamenii îşi pot exprima ideile şi opiniile liber, ajungând să fie cunoscute foarte repede de un public 

larg. Dar această răspândire liberă de informaţii poate provoca și reacții nepotrivite, jignitoare, care tot publice sunt 

și care pot crea conflicte între oameni dacă nu sunt gestionate corespunzător. Chiar copiii pot fi expuși unor asemenea 

pericole.  Într-o societate modernă internetul este o unealtă,  dar și un atu, depinde de tine cum îl exploatezi! 
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"NECENZURAT" - DIN VIAȚA CLASEI 7 D 

Crăciun Alina, Habric Ecaterina, Moravan Sorana, Irimia Anastasia, clasa 7 D 

 La nivelul clasei noastră se desfășoară proiectul "Necenzurat", Proiect Național de prevenire a consumului 

de droguri, tutun și alcool pentru adolescenții cu vârste cuprinse între 12 si 14 ani. Proiectul constă în parcurgerea a 

12 lecții a câte 1-1,5 ore, săptămânal, coordonate de un   cadru didactic și are ca obiective îmbunătățirea cunoștințelor 

legate de factorii de risc și de protecție, concomitent cu construirea atitudinilor împotriva consumului de alcool, tutun 

și droguri, concentrarea asupra abilităților, credințelor, normelor interpersonale și asupra informațiilor corecte despre 

factorii de risc, dezvoltarea abilităților intrerpersonale, cum ar fi competențele de coping, rezolvarea de probleme, 

luarea decizilor, stabilirea obiectivelor și abilităților generale de consolida re a relațiilor de familie, precum și de a 

controla și soluționa conflictele. În cadrul acestei activități am facut un contract în care am hotărât să respectăm 

anumite reguli, precum: să ne ajutăm reciproc, să respectăm părerea altora, să nu criticăm, să fim sinceri și  ordonati, 

să nu bârfim, să folosim un limbaj adecvat și să fim deschiși spre informații noi. Consideram că structura acestui 

proiect, prin temele și tehnicile adaptate vârstei și psihologiei               adolescentine, vor contribui la întărirea protecției în 

fața presiunii de consum a factorilor de risc și la formarea unui stil de viață sănătos. 

 

ADOLESCENȚA ÎN PANDEMIE 

Amalia Stoia, Anastasia Stroia, Tudor Blidar, clasa 7 C 

Intro: Prin acest scurt eseu, elevii din clasa a VII-a C îşi expun o parte dintre 

gândurile lor, cu privire la perioada martie 2020 - septembrie 2021, când au 

însumat doar două luni de participare fizică la şcoală. În urmă cu doi ani viața 

noastră a luat o întorsătură uriașă. Într-o zi de martie, doamna dirigintă ne-a adus 

la cunoștință că următoarea săptămână cursurile se vor desfășura online. Acesta a 

fost începutul unei vieți noi. Aceste vremuri cred că ne-a lăsat multe goluri, atât în ceea ce priveşte disciplinele de 

studiu, cât şi din punct de vedere emoţional, dar, cred că ceea ce ne-a lipsit cel mai mult, cu care ne-a fost cel mai 

greu, a fost lipsa de interacțiune cu colegii. 

De ce ?De ce nu ați făcut mai mult? 

Stam în griji și teamă,  

 

„Și ce dacă a început să se moară ?” 

Ură, frică și neputință  

Nimeni nu ne mai scoate din 

locuință  

 

 

Școala parcă n-a înțeles. 

Că la noi n-are sens, 

Și că vom recupera! 

 

Deși am rămas în urma ta, 

Încercăm a ne adapta 

Mate, fizică și chimie nu se mai 

poate abține  

 

După 2 ani și ceva, 

Noi cu ceva rămâneam ! 

Dacă retardu’ emoțional nu 

intervenea  

Poate ne și înțelegeam ! 

Noi copii cu noi „copiii”, 

Voi adulții cu noi „copii”. 

Revenirea în clasă 

 

DIN AMINTIRILE  CLASEI 8 B 

Mara Ioana LAZĂR, Denisa DOBRE, clasa 8 B 

 Cu siguranță, toată lumea a auzit măcar o dată de năzdrăvăniile din 8 B. În ciuda faptului că pauzele sunt 

scurte, multe se pot întâmpla. Fetele dansează și cântă, iar în clasă este un zgomot de nedescris, fiecare făcând ce îi 

place, fără a fi atent la sonor. Când vremea este de partea noastră, jucăm cărți sau ieșim afară, la fotbal, baschet sau 

Meserii. Suntem o clasă unită, unde există multe prietenii. Majoritatea dintre noi suntem colegi  din clasa pregătitoare, 

așa că am trecut prin multe împreună. Cu toții suntem isteți, dar, printre noi, sunt copii care se deosebesc prin 

excelențe la anumite materii sau prin participarea la olimpiade: Vraci Andreea, care a ajuns la etapa județeană a 

olimpiadei de matematică, Mănăilă Teodora care a participat de asemenea la olimpiada de matematică sau Lazăr 

Mara Ioana, care a ajuns la etapa națională a olimpiadei de română; Popa Patrik, care a participat la olimpiada de 

fizică și a luat locul trei la etapa județeană sau Gîrjob Andrei care a participat la naționala concursului de istorie. 

Suntem creativi (unii mai mult decât alții). Avem elevi talentați la diferite  sporturi, informatică sau desen. Majoritatea 

băieților sunt pasionați de fotbal, precum Urs Edy, Andrei Gîrjob sau David Trif, dar sunt pasionați și de box, ca 

Resiga Robert, de tenis, ca Popa Patrik sau de baschet ca Pătrașcu Mihai. Tot odată avem și fete cu înclinații sportive, 

ca Breaz Alesia, care participă la concursuri de tenis, Pahomi Mara și Bocan Maya, care sunt pasionate de călărie sau 

Florea Anastasia, căreia îi place să facă judo. La balul boboceilor, ambii câștigători au fost din clasa noastră: la fete 

Lomonar Elena și la băieți Vasiu Radu.  În domeniul informaticii, printre cei mai buni sunt Stanciu Cosmin, Cotoară 

Cristian sau Resiga Robert. La categoria desen, Sandra Gabor, Clepce Raluca și Andreea Vraci au ieșit cel mai des 

în evidență prin talentul lor. Aceasta este clasa noastră! Ne certăm, ne împăcăm, dansăm, ne distrăm, dar și învățăm. 

Succes nouă și celorlalte clase la examene și mult noroc fiecăruia pe drumul vieții!  
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ANII DE GIMNAZIU 

Dariana BOGDAN, clasa 8 C 

Prof. îndrumător Maria MITRESCU   

            Patru ani din viața mea .... patru ani din viața colegilor mei.....patru ani plini de 

râsete, plânsete, bucurii, emoții, frică.  Atât de multe amintiri frumoase au zburat ca 

vântul prin clasa noastră. Multe momente de fericire... 

 Clasa a V-a a fost ca o melodie. Țin minte că am plâns odată la ora de română 

pentru că doamna de română ,,L” m-a ascultat din modurile și timpurile verbelor, iar eu 

nu învățasem la perfecție. Am obținut 6 puncte pe temă și 4 puncte pe ascultare .. nota 

10, cred că am plâns doar din cauza emoțiilor of course. La biologie aveam foarte mari 

emoții când ne asculta doamna „V” după catalog: „ Bun... ascultăm de sus, de la mijloc 

sau de jos?” sau preferata mea :„ Suntem în data de 23, deci ascultăm numărul 23, 

2+3=5, deci numărul 5, si mai ascultăm 3-2=1, deci numărul 1 ”, dacă ei aveau note, 

doamna era foarte inventivă și ne dădea cu schemă: „Suntem în data de 14.06, deci va răspunde elevul cu numărul 

23, are notă, nu-i nimic, răspunde elevul cu numărul 6, și cu numărul 20 și și cu numărul 8”.  O altă amintire, la ora 

de istorie, când colega mea „I” și-a pus slime-ul în păr...până si doamna a început să râdă . La geografie : „Care este 

singurul lac de crater vulcanic din România? Cine știe are 10.”, colegul meu „M” : „ Lacul Sfântul Ana” ,,Da, ați citit 

bine și eu am scris corect!”  și „M” chiar a obținut 10. 

  Clasa a VI-a a fost mai mult o aventură care mi-a adus multe „bucurii”. Pot începe cu prima mea notă de 6 

și prima mea notă sub 8 . Voi spune doar câteva cuvinte /propoziții-cheie și voi vă veți da seama. Halloween- toți 

eram preocupați cu decoratul sălii de clasă și toți eram costumați – 31 octombrie—biologie—sunt numărul 4 în 

catalog, nu am reușit să învăț—am zis ce am ținut minte din clasa – 6.  Următorul eveniment al clasei a VI-a C este 

momentul în care am spart tabla, nu eu personal, dar, din punctul meu de vedere, o clasă ar trebui să se susțină...a 

fost un mare scandal mai ales între părinții vinovaților care nu voiau sa o plătească, dar am trecut și peste asta, 

deoarece, între timp, cu renovările, din 2020 ne-am mutat în corpul liceenilor.   În iarna anului 2019 trebuia să cântăm 

pe scena cu doamna de muzică, iar dumneaei ne-a rugat să o anunțăm cu două săptămâni înainte dacă nu putem să 

participăm sau dacă nu vrem, însă două colege au anunțat-o doar în ultima săptămână, iar spectacolul s-a anulat!  

Țineți minte anul 2019... din nou cuvinte cheie fiindcă este mai simplu să înțelegeți: 2019—coronavirus—

pandemie—sem II nu am fost deloc la școală fizic. Atunci a fost bucuria mea, și, poate, a mai multor copii, însă doar 

acum în clasa a VIII-a mi-am dat seama cât de mult a contat de fapt acel semestru. 

 Clasa a VII-a ne-a primit în primele luni la școală fizic, o săptămână, jumătate de clasă, iar următoarea 

săptămână- cealaltă jumătate de clasă, tot din cauza pandemiei. Asta a funcționat până în noiembrie, când toți am 

intrat în on-line. Învățatul decurgea cu dificultate, mama mă certa că nu aveam note atât de bune, Acest „on-line” a 

mers până la începutul lui martie când am revenit fizic.   

 Clasa a VIII-a, un an extrem de greu (sau cum spune mami:„ Anul ăsta va fi horror.  Dari mamă, trebe să te 

pui serios pe învățat!”) . Nu știu de voi (restul colegilor de a 8- a) , dar eu am învățat să îmi gestionez timpul astfel 

încât să îmi termin temele, să învăț ce am pe următoarea zi, să stau cu familia ..mi-am făcut și „prieten”, și uite, că 

am timp să le fac pe toate, doar împărțindu-mi timpul cum trebuie. Clasa a VIII-a este o clasă destul de grea. Toți 

parcă pun presiune pe tine și simți că nimeni nu te înțelege. Te enervezi rapid din orice, devii mai „rebel” din cauza 

stresului și ajungi să te cerți și cu părinții.  Și în plus a mai început și războiul din Ucraina….  

  

LE BROCOLI, LE CONCOMBRE ET LES POMMES….. 

Prof. Maria MITRESCU 

 Certains fruits et légumes s’abîment très vite s’ils ne sont pas conservés correctement. C’est – par exemple 

– le cas de la pomme. Pourtant, une astuce simple permettrait de pouvoir les garder pendant de nombreuses semaines. 

Selon une étude réalisée par Charity Wrap, certains fruits et légumes gagneraient à être placés au réfrigérateur. 

Généralement, le premier réflexe est souvent de déposer les pommes dans une panière à l'air libre. Contrairement aux 

croyances, ce ne serait pas la bonne solution pour conserver ces fruits. En effet, l’organisme de bienfaisance 

alimentaire a constaté qu’il serait plus judicieux de les mettre au réfrigérateur. De cette manière, elles pourraient être 

consommés jusqu'à 10 semaines après leur date de péremption. "Les pommes en vrac durent plus longtemps 

lorsqu'elles sont réfrigérées, c’est à dire près de 70 jours de plus par rapport aux conditions ambiantes", souligne le 

rapport. C’est également le cas d’autres fruits et légumes. Le brocoli et le concombre doivent aussi être mis au frais, 

ils pourront ainsi être mangés quinze jours de plus. "Si les gens stockaient plus de produits frais dans le réfrigérateur 

et maintenaient la température de leur réfrigérateur en dessous de 5°C, les fruits et légumes resteraient frais plus 

longtemps et les gens auraient beaucoup plus de temps pour manger ce qu'ils achètent". 
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MON EXPÉRIENCE 
Anthony SCHIOPESC, clasa 8 C 

Coordonator prof. Maria MITRESCU 

Chacun d'entre nous a une vision différente de l'école et plus précisément des années 

de collège.Je vais vous raconter mon expérience dans ces merveilleuses années.  En 

commençant par la 5ème, ça a été une année un peu difficile car c'était très différent 

des années de primaire. Il y avait différents professeurs pour chaque matière donc 

qui dit nouveau professeur dit nouveaux caractères et différentes méthodes 

d'apprentissage.  Au début la 5ème était un peu difficile mais avec le temps tout s'est 

bien arrangé pour avoir une année inoubliable. En 6ème j'ai changé de classe et donc 

du coup j'ai eu de nouveaux camarades.  Au début ça a été très difficile de m'habituer 

avec mes nouveaux collègues mais avec le temps tout c'est arranger et mes anciens collègues ne manquez plus tant 

que ça. Dans le deuxième trimestre de la 6ème plus précisément en mars 2021 Il y a eu une pandémie mondiale qui 

nous a obligé à faire des cours en ligne pendant un an, même si pour ma part la 6ème était l'une de mes années 

préférées. Arrivé en 7ème les choses se sont un peu compliquées car en même pas un an je devais passer le brevet, 

mais malheureusement à cause du virus toute ma classe de 7ème j'ai dû la passer en ligne, en cours à distance.   

Maintenant je suis en 8ème et dans quelques mois je vais passer mon brevet et j'espère que je vais la voir sans soucis. 

Je vous remercie car vous avez lu mon histoire par rapport à ma vision des années de collège et je vous souhaite la 

réussite dans vos études ! 

 

DIN VIAȚA SPORTIVĂ A ȘCOLII 

                                                                                                                                       Prof. dr. Bădoi Alexandru 

 Odată cu ridicarea restricțiilor  datorate epidemiei Covid 19, au reînceput concursurile și olimpiadele școlare 

la toate ramurile sportive și nivelurile de învatamant (primar, gimnazial și liceal). Catedra de educație fizică și sport 

a selectat, pregătit si participat cu elevii școlii la competițiile sportive unde deja avem clasificări pe podium la nivel 

de județ cu băieții de liceu la disciplinele fotbal și volei iar cu fetele de gimnaziu la volei. Desigur nu ne oprim aici, 

și sperăm să obținem rezultate tot mai bune în viitor, la cât mai multe sporturi.  Hai Peda! 

 

   
                                  Echipa de volei - fete                                                     Echipa de fotbal - fete 

 

      
                                     Echipa de volei - băieți                                                Echipa de fotbal - băieți 
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ADOLESCENTUL DE AZI ÎNTRE  CONFUZIE ȘI SPERANȚĂ 

Vlad Iovănescu,  Iulia IRIMESCU - clasa 9  B 

Prof. coordonator Maria OPREA 

 Adolescența este vârsta marilor experienţe, a marilor aspirații, o etapă a vieţii pe care, în mod tradiţional, o 

asociem doar cu aventuri, călătorii şi căutări personale (timpul rătăcirii).  Rătăcirea devine cunoaşterea şi căutarea 

de sine, un parcurs împins până la limita la care îşi poate pierde caracterul pozitiv cauzat de unele influenţe negative 

care se regăsesc de cele mai multe ori în anturajele tinerilor. Adolescentul nu este încă format din punct de vedere 

psihic, el fiind foarte influenţabil şi de aceea se poate observa ușurința cu care va trece de la un grup social la altul.  

Fiecare eveniment social, economic şi politic, al oricărei perioade, a avut și are un rol edificator şi formativ asupra 

generaţiilor. Adolescentul din prezent se confruntă cu realitatea dură a unei pandemii care pare că trece, dar şi cu 

efectele pe care aceasta le are asupra lumii, și, direct, și asupra tinerilor. Stresul şi anxietatea au crescut considerabil 

în această perioadă, iar interesul scăzut pentru orice fel de activitate şi sentimentul de deprimare sunt tot mai frecvent 

întâlnite. Întreruperea rutinei, a educaţiei, a activităţilor recreative, dar şi grijile legate de sănătatea şi veniturile 

modificate ale familiei îi fac pe mulţi tineri să încerce sentimente de teamă, furie, frustrare şi îngrijorare pentru 

viitorul lor. În aşteptarea unei primăveri care ar trebui să semnifice o renaştere, un timp cu un ritm de reînnoire a 

vieții şi o viziune optimistă asupra tutror lucrurilor, umanitatea alege să îşi repete greşelile din trecut şi să se 

războiască, nepăsătoare asupra consecinţelor pe care cetăţenii, implicit adolescenţii, le vor resimţi pe toate planurile 

şi din toate punctele de vedere. Noi suntem în căutare, căutare continuă... Noi suntem adolescenţii de azi, dependenţi 

de internet şi jocuri online, cei care preferăm accesarea unui site pentru informaţii în locul unei cărţi, cei care nu mai 

ştim ce înseamnă petrecerea timpului în natură sau plimbatul printre rafturile unei biblioteci. Acestea sunt unele 

dintre ,,acuzaţiile” aduse la adresa noastră, poate că majoritatea, parţial adevărate, dar oare, dacă generaţiile 

precedente ar fi putut beneficia de tot ce avem noi în prezent, nu  s-ar fi comportat la fel?  Dar fiecare generaţie se 

adaptează perioadei în care trăieşte. Deseori multe dintre sentimentele pe care le avem ne sunt invalidate de către 

adulţi, sub pretextul vârstei şi nivelului nostru ,,incapabil” să trăiască şi să simtă astfel de lucruri, dar, în comparaţie 

cu adolescentul de ieri, noi suntem de la o vârstă fragedă expulzaţi din copilărie, în faţa unei societăţi mult mai dure 

şi, frecvent, nedreaptă. Până şi cantitatea de informaţii consumată pe zi în prezent de către un adolescent, fie că 

vorbim de reţelele de socializare sau alte mijloace mass-media, este mult mai 

amplă decât cea din trecut. Această etapă de conturare a unei identităţi, căreia 

îi surâde însă și de dorinţa de independentă, marchează noi începuturi înspre 

parcursul nostru către maturitate. Tot astfel cum fiecare adolescent ar trebui să 

fie educat pentru timpurile actuale şi viitoare, nu pentru cele trecute, la aceasta 

contribuind atât oamenii dragi lui, cât şi modelele demne de urmat care sunt 

prezente în viaţa acestuia. Rămânem fideli ideii de optimism, evoluţie, 

cunoaştere, determinare, perseverenţă, consecvență, atitudini ce caracterizează, 

în mod firesc, adolescența.   

  

LA VÂRSTA ASTA.... 

Ilknur OZDEMIR, clasa 9 B, 

Prof. coordonator Maria OPREA 

Sunt avidă de a mă descoperi. Sunt avidă de a-mi folosi forţele proprii ce mi-au fost date în dar cu scopul de 

a evolua, în aşa fel încât visul să mi se transforme în realitate. Simt o profundă fericire când pot păşi peste pragul 

indolenţei şi înţeleg că cea mai grea luptă pe care o duc este între ceea ce ştiu şi ceea ce simt! Sunt cine vreau să fiu? 

Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru a mai face un pas spre îndeplinirea visului meu? Este nespus de plăcut să 

percepi flama victoriei, intensificând pătrunzătoarea mândrie atunci când cursa spre biruinţă devine din ce în ce mai 

autentică. Privesc persoana din oglindă şi privesc adânc în sufletul meu. Cu siguranţă, ceea ce văd dincolo de mine 

este dincolo de vis... Dincolo de barierele ce mi-au stat în cale, dincolo de fricile ce m-au făcut să mă îndoiesc de 

propria persoană, dincolo de firea mea puternică, cu speranţe care mai de care, cu visuri... O! Câte visuri! Dar totuşi, 

cât curaj în sufletul meu inocent trebuie să am pentru a zidi un nou EU al meu, unul mai puternic însă? Și asta o fi 

ceea ce căutam cu aviditate până acum? Febrila nevoie de a fi cu mine însămi pentru a mă defini? Timpul este 

definitorul binelui şi a răului, adevărului şi minciunii dintre dincolo de vis şi trezire, deci mă va lămuri oricum. 

Misterioasa lume a visului de dincolo de vis pare că ne cheamă şi flirtrează cu noi, arătându-ne că, în meandrele 

existenţei, fiecare se cere acolo, fiecare e direcționat spre a înțelege ceva ce altora nu le este dat. Acolo voi ajunge 

când voi fi trecut prin anotimpurile vieţii...Clar! Dar până atunci, voi fi ca la un maraton, într-o continuă alergare, 

depășire, urcare și coborâre, pașii însă îmi vor fi împinși  spre realitatea în care vreau şi merit să trăiesc. 
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JURNALUL ADOLESCENTULUI  

Alexandra ȚÎRLEA, clasa 9 A     

 Adolescența este o enigmă, îmi place mie să spun, acea perioadă în care nu mai suntem nici copii, dar 

nici adulți. Ne aflăm „la granița" celor două lumi diferite. Adolescentul este într -o continuă căutare a sensului 

vieții, a pasiunilor sale. O pasiune ca scrisul îți dezvoltă încrederea în tine, felul în care te exprimi, modul  în 

care gândești și observi lumea. Prin scris, poți privi lumea cu alți ochi. Scrisul te poate maturiza. Prin scris, îți 

vei da seama de ceea ce îți place, la ceea ce te pricepi, la ce așteptări ai.  De multe ori, atunci când nu am o 

stare destul de bună, scriu în jurnal. Îmi e de ajuns doar foaia goală, care așteaptă să fie mângâiată și un stilou. 

Când am alături acești doi prieteni, nimic nu mă mai împiedică să fiu eu, să fiu fericită. E un moment deosebit, 

căci atunci visez cu ochii deschiși, scriu tot ceea ce simt. E asemenea unei terapii. Ajung să-i vorbesc jurnalului 

meu de multe dorințe, aspirații, iar el, jurnalul, mă ascultă ca un psiholog sau poate ca un... mentor și simt că 

are încredere în mine. Știu că el nu mă va trăda niciodată și știu că jurnalul e comoara gândurilor mele. Mereu 

când îl deschid, atunci când sunt singură, în liniște, altfel nu aș putea să scriu, fluturașii zboară fericiți, o ușă 

tocmai s-a deschis. E ușa sufletului meu. Acesta e momentul unic, momentul în care ai reușit să descoperi 

tainele scrisului, când te simți în siguranță, când te simți bine și te accepți așa cum ești. Când răsfoiesc paginile 

cu nostalgie și citesc ceea ce am scris în trecut, deși prefer să privesc mereu înainte, înțeleg că am evoluat, că 

am învățat și că astăzi sunt mai bună. Jurnalul îți oferă posibilitatea de a privi retrospectiv, într -un mod analitic. 

De multe ori rămân surprinsă de ceea ce citesc. E dovada că omul e într -o continua dezvoltare, iar prin această 

metodă creativă de cercetare interioară ne descoperim atât calități, cât și defecte pe care le acceptăm și le putem 

transforma în calități pe parcursul vieții. Scrisul în jurnal ne dezvoltă creativitatea. O simplă privire spre 

absolut, spre cerul senin, spre divinitate. O simplă mângâiere blândă ș i caldă a soarelui și deja am întâlnit 

Inspirația, am îmbrățișat-o și nu i-am mai dat drumul. De fapt, e Dumnezeu! El e cel care îmi luminează mintea, 

El e cel care îmi dăruiește Inspirația și, datorită Lui am puterea și harul de a scrie, de a -i putea mulțumi prin 

scris pentru faptul că e mereu alături de mine, de noi. Încep prin a-mi nota în jurnal că sunt recunoscătoare 

pentru faptul că trăiesc, că pot vedea toate aceste frumuseți ale naturii, că pot mirosi parfumul dulceag al 

florilor, cel proaspăt al covorului verde de iarbă, că pot simți o adiere a vântului, care-mi atinge chipul, uneori 

mai aspru, alteori mai blajin, eu nu mă supăr atunci când mă lovește nemilos, pentru că mă îmbărbătează. Îmi 

voi aminti mereu vorbele marelui critic literar și poet, Nicolae Iorga, care spunea: „Scrie ca sa nu pierzi florile 

gândului tău, pe care, altfel, le ia vântul.” Vorbeam despre vânt? Încă o coincidență. V-am mai întrebat dacă și voi 

credeți în coincidențe. Eu cred că, prin scris, ajungi pe cele mai înalte culmi, unde nu există imposibilul. Ajungem în 

lumea în care totul prinde viață și culoare, unde tot ceea ce credeam că nu se va întâmpla, se întâmplă într-un mod 

spectaculos. Nici acum nu v-am convins? Cine ar fi crezut că dintr-o simplă descriere a vântului voi ajunge la vorbele 

profunde ale lui Nicolae Iorga? Uneori și eu rămân surprinsă de ceea ce scriu și de ideile mele. E plăcut să fii surprins 

de propriile gânduri, de propriile pasiuni. E frumos să știi că în urma ta rămân cuvinte cu un mesaj aparte, un mesaj 

marcant, ce trezește cititorului, chiar și scriitorului, sentimente puternice, apreciere, speranță și dorință. Dorința de a 

zbura spre infinit. Mă simt bine când știu că poate am plantat o sămânță de dorință în sufletul tău, drag cititor sau 

dragă cititoare. Cu siguranță va înmuguri în momentul potrivit, în cazul meu, atunci când m-am așteptat cel mai puțin, 

când n-aș fi crezut vreodată că scrisul te poate face mai bun, mai iubitor, mai optimist și mai încrezător. Nu credeam 

vreodată că fluturașii vor zbura spre inimile altor oameni, că o să am ocazia de a vorbi despre pasiunea mea, scrisul. 

Prindeți acei fluturași! Nu-i lăsați să zboare, e păcat! La început spuneam că voi scrie mult („Presimt că din „foaia” 

va deveni „foile", dar acesta e un alt aspect definitoriu pe care-l vom aborda mai târziu.”). Cred că aceasta e 

marea mea pasiune, să fac ceva măreț din nimic. Asta înseamnă de fapt scrisul. Și nu uita, atunci când ți se 

pare că nu s-a întâmplat ceva spectaculos în viața 

ta și nu știi ceea ce să notezi în jurnal, mai citește 

încă o dată ceea ce am scris eu sau pur și simplu, 

privește cerul, o floare sau ceea ce te face fericit. 

Nu lăsa pasiunea să moară, nu îndepărta acea 

sămânță. Cândva va deveni un muguraș, apoi o 

floare minunată pe care o vei admira și o vei 

îngriji cu multă iubire. Nu uita, doar în timp va 

înmuguri măreața pasiune. Trebuie să avem doar 

răbdare, dorință și... credință!   

 

Călătorie magică, drag cititor! 
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ÎNCEPUTUL SPERANȚEI  

Ioana STANCIU, Maria MUNTEAN, clasa 10 F/S 

 Speranța îmbracă diferite forme iar profunzimea ei diferă 

în funcție de epocă. Oamenii de știință au avut curajul de a 

împărți timpul infinit în era noastră și înaintea erei noastre. În 

antichitate și contemporaneitate. În „mai de demult” și acum. 

Noi, niște puști pentru care timpul are alte dimensiuni, am ales să 

îl împărțim în „înainte de covid” și „înspre final de covid”. E clar 

că acum suntem în epoca „înspre final de covid”. Și mi-am făcut 

curaj să rememorez cum mi-a fost înainte și în timpul covidului. 

Atunci, demult, am lăsat în urmă o lume pe care o cunoșteam dintotdeauna: o casă a copilăriei mele, plină de figuri 

familiare și consolante, în care am trăit mult și bine înainte de covid. Apoi, într-o zi de vară, fără banchet și fără 

cursuri festive, fără lacrimi de despărțire, a urmat plecarea  mea inevitabilă din această primă casă a mea. M-am lăsat 

purtată, parcă  cu ochii închiși, pe-un drum pe care mi-l planificasem, pentru care mă pregătisem, pe care îl știam, 

dar care era cu totul nou. În orele mici ale unei zile de septembrie m-am găsit, astfel, așezată într-o nouă bancă, 

cuprinsă de niște pereți care îmi păreau lipsiți de culorile dezordonate ale anilor mărunți. Voci necunoscute se 

pierdeau în propriul lor tumult, iar deasupra frunții mele, într-o bulă nevăzută, stătea scris, cu litere imaginare, titlul 

de novice. Am pășit tăcută în această nouă lume, al cărei cuprins, în ciuda încercării mele de a rămâne detașată, avea 

sa devină, în mod surprinzător, noua mea casă. Oră după oră, zi după zi, semestru după semestru, mi-am trăit primul 

an de liceu.Și azi îmi pare că anul meu ca boboc a fost o totală enigmă, rămasă nedeslușită. Deși am parcurs clasa a 

9-a, nu am avut șansa să fiu boboc cu adevărat.  Am sperat cu ardoare să descopăr noii colegi, să explorez noua 

școală, să mă las ghidată de profesori. În schimb, capturată de cabluri, am rămas prizonieră în spatele unui ecran. Am 

ajuns să cunosc persoanele lângă care urma să fiu pentru următorii trei ani, după simplul timbru al vocii, figurile lor 

pălind în spatele unor buline colorate. Astfel, întregul an a devenit o colecție virtuală de idealuri spulberate. Chiar 

dacă al nouălea an de școală, adică cel de început de liceu, ne-a fost crunt furat, am reușit să îi vedem sfârșitul și să 

îi supraviețuim într-o lume alterată  gradual. Un an mai târziu, ne-am regăsit cu toții. Am luat-o de la început, deși 

nu se poate spune că am avut șansa de a marca vreun final. Am trecut de pragul râvnitelor porți ale liceului cu ochii 

largi și cu speranța că ne vom așeza în bănci alături de oameni cunoscuți. Eram sigură că voi găsi chipuri și zâmbete 

familiare, însă privind la colegii mei, am înțeles că le imaginasem sufletele din cioburile unei oglinzi sparte. Imaginile 

create de simplele lor vorbe s-au dovedit a fi simple iluzii și fantome nematerializate. Printre cioburi, am trecut de 

rama sculptată grijuliu în mediul virtual și am ajuns să cunosc persoanele cu care aveam să umplu galerii și albume 

de fotografii.  Astfel, în doar câteva săptămâni, rezerva întâlnirilor de la început s-a transformat în reconfortanta 

căldură a unei îmbrățișări. Timpul pierdut cu un an înainte, a fost regăsit cu desăvârșire în hohotele de râs dintre ore. 

Am ajuns să îndrăgesc sunetul tocurilor profesoarelor, ba chiar mi-a devenit confortabil. Iar chipul familiar al 

colegului din banca din spate îmi este mărutrie acum că în curând totul va fi din nou bine.În zilele pandemiei, 

întâlnirea și despărțirea dintre noi erau brusc marcate de un simplu click. Acum, intru dimineața în sala de clasă 

printr-o mare de saluturi zâmbitoare și primitoare, care acompaniază vocile ce îmi rostesc numele. Iar momentul 

plecării este o ceremonie festivă la care participă întregul grup pornit pe drumul către casă. Deși începutul liceului ni 

s-a scurs printre degete, iată că anul care i-a urmat ne-a oferit toate șansele de a parcurge această călătorie prin liceu 

împreună. Toate fricile posibile ne-au pălit, iar debutul, chiar și așa întârziat, al experienției anilor de liceu a reînviat 

dorința și încrederea în posibilitatea de a atinge orice scop, atât academic, cât și personal. Ni s-a redat șansa de a 

umple golurile trecute cu autenticitate și profunzime neperisabilă. Așa că, acum simțim începutul speranței! 

 

ATUNCI CÂND CERUL... 

                                                                     Marius URS, clasa 10 F/S 

Atunci când cerul se luptă cu orizontul, 

și peste valuri vântul, cu putere,  suflă, 

marea cea mare își îmbracă, 

culoarea furată din privirea ta. 

Glasul tău la urechea mea, ca o scoică, 

se scaldă peste buze amuțite de uimire, 

iar versul magic stă si fumează 

frumusețea ta purtată-n nemurire. 
 

Până și orbii pot să-ți vadă strălucirea 

ce-mi umple amfora de lut, 

cu ea mă trezesc dimineața 

și mă învelesc noaptea în așternut. 

Întreagă făptura ta e cuvânt nerostit, 

melodie pe acorduri de liră, 

pentru orbi ești o lumină în noapte, 

pentru surzi ești grai purtat pe tâmple. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

     Prof.  Cristina OPREAN 

Coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

 

 Activităţile extracurriculare reprezintă un element prioritar în 

politicile educaţionale întrucât dezvoltă curiozitatea ştiinţifică, 

interesele de cunoaştere, spiritul de observaţie, creativitatea şi nu în 

ultimul rând gândirea critică a elevilor. Prin participarea la proiecte și 

competiții  de cultură şi civilizaţie europeană, concursuri de limbi 

străine, festivaluri naţionale de teatru în limbile de circulaţie 

internaţională, proiecte interdisciplinare, serbări şi carnavaluri, elevii 

se familiarizează cu limba, cultura, tradiţiile şi obiceiurile altor 

popoare, creându-se astfel punţi de legătură între civilizaţii. Ei învaţă 

să fie toleranţi şi deschişi spre alte culturi şi să respecte valorile 

culturale ale acestora. Participarea la activităţi extracurriculare 

structurate, organizate de şcoli, spre deosebire de participarea la 

activităţi nestructurate se asociază cu rezultate pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea adolescenţilor: performanţă şi 

rezultate şcolare mai bune, coeficienţi de abandon şcolar mai scăzuţi, o stare psihologică mai bună, incluzând un 

nivel de stimă de sine mai bun, mai puţine griji privind viitorul şi sentiment redus de izolare socială, un grad mai 

scăzut de abuz de alcool şi droguri. Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de 

învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 

Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire la astfel de activităţi.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai 

variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 

şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 

atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite elevilor cu 

dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii 

şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. Au menirea de a 

valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi util, de a-l 

transforma într-o sursă educaţională, de a cultiva gustul pentru 

frumos, pentru lectură, vizionarea unor piese de teatru, filme, 

implicarea în desfăşurarea şezătorilor literare, a cercurilor de 

lectură şi creaţie etc. Educaţia extracurriculară îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii copiilor. Ea urmăreşte 

identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, 

talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele 

şi fenomenele din natură. Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 

şcoala cu viaţa. În cadrul acestor activităţi se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 

colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 

asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi 

deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 

obiectivul principal al şcolii - 

pregătirea copilului pentru viaţă. În 

concluzie, considerăm că activitatea 

extracurriculară este o componentă 

educaţională valoroasă şi eficientă 

căreia orice cadru didactic trebuie 

să-i acorde atenţie, adoptând el, în 

primul rând, o atitudine creatoare, 

atât în modul de realizare al 

activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 

asigurând astfel o atmosferă 

relaxantă care să permită stimularea 

creativă a elevilor.   

http://www.scoalaargeseana.ro/didactica-magna/983-rolul-activitatilor-extrascolare-in-dezvoltarea-personalitatii-elevilor
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                ACTIVITĂȚI INTERACTIVE PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI 

      Oana BIRIȘ, Delia LEUCIAN, clasa 11 MI 

 

Proiectul ,,Abilități pentru acțiune” este implementat de Agenția 

Națională Antidrog, prin Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere 

Antidrog Hunedoara, fiind un proiect care are la bază programul 

LionsQuest, cunoscut de experți și organizații de renume pentru 

eficiența lui ȋn domeniile ȋnvățării socio-emoționale, prevenirii 

consumului de droguri şi alcool, precum şi ȋnvățării prin servicii ȋn 

folosul comunității, adresându-se elevilor din ȋnvățământul liceal. 

     Elevii clasei a XI-a MI au participat în acest semestru la o serie de 

activități interactive desfășurate în cadrul acestui proiect, în scopul 

formării unor abilități de viață necesare luării unor decizii informate, corecte și responsabile în legătură cu prevenirea 

consumului de droguri. Deoarece perioada liceului coincide cu amplificarea importanței valorii personale și o mai 

mare exprimare de sine, programul se axează pe două credințe fundamentale:  

- Toți elevii au calități. 

- Atunci când sunt sprijiniți de mediul lor, elevii se dezvoltă emoțional, social și școlar, dobândind abilități pentru 

a gestiona situațiile dificile din viața lor. 

       Astfel, ,,Abilități pentru acțiune” are o abordare complexă pentru prevenirea consumului de droguri, favorizând 

factorii de protecție ai elevilor prin: dezvoltarea unei conexiuni puternice cu școala, implicarea părinților în viața 

copiilor, dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare în luarea unor decizii sănătoase când sunt presați de anturajul 

social să consume droguri și îmbunătățirea tehnicilor de comunicare. Din experiența directă a clasei noastre în cadrul 

proiectului, putem afirma că desfășurarea acestuia nu a însemnat numai o experiență educativă prin care am 

interacționat unii cu alții și am făcut schimb de opinii referitoare la subiect, acumulând informații noi și folositoare 

cu privire la prevenirea folosirii drogurilor în adolescență, ci s-a dovedit a fi 

un proces de învățare prin activități interactive și prin jocuri eficiente, 

captând interesul și stimulând curiozitatea. De asemenea, în cadrul acestui 

proiect, ne-am putut cunoaște mult mai bine colegii, formând o conexiune 

mai bună și învățând cum să ne înțelegem mai bine între noi. Punctând toate 

aceste aspecte, părerea unanimă a clasei este aceea că activitatea și-a 

îndeplinit toate obiectivele, dezvoltând în rândul nostru abilități de rezistență 

și alte competențe emoționale și sociale, dar și capacitatea de gestionare și 

asertivitate pentru a crea abilități de a rezista la presiune și tentații și de a 

refuza consumul de droguri și alcool. 

 

 

BALANS ÎNTRE MINTE ȘI INIMĂ 

                                                                                                                Denisa NEGOIȚĂ, clasa 11  F/S 

Curge. Se revarsă. Bate. Se zbate. Strigă. Tremură și supină. Întinde mâinile și nu reușește să atingă lacrimile 

ființei pe care o însoțește clipă de clipă. Inima caută și totodată așteptă. Omul se agită, vrea, își dorește, se grăbește 

și cade într-un gol imens, o gaură întunecată de unde lumina abia se zărește. Inima oftează. Sufletul încearcă sa 

îmbrațișeze plăpânda vietate cu o minte haotică, dar frumoasă, tulburător de frumoasă, însă aceasta îl respinge. 

Frumusețea aduce cu ea durere, o frumusețe conștientă este acompaniată de suferință.  

 

Pierdutu-m-ai în flori,  

cu tâmplele pe coate, 

în locul cel de somn  

și liniște de moarte. 

Suspinul cu parfum 

Îmbie amintirea 

Zilelor de fum  

Și clipelor deșarte. 

C-o sinceră privire 

Fiorul dulce reapare 

Încurajat amăgitor  

De speranța…trecutului cu dor. 

Dintre a florilor culoare, 

Pielea albă tot n-o vezi, 

Curajul ca să stărui, 

Tu repede ți-l pierzi. 

În lan de sânge cu petale 

Al meu creștet nu-i prezent 

Și amăgit întorci privirea, 

Fără a păși în lumea care 

-mi adăpostește mie firea. 



19 
 
 

ACTIVITATE PENTRU ORICINE 

Nicholas ILONCA, Andrei HOREA, clasa 9 MI  

Coordonator prof. Valentina Nicoleta BODIU 

  În cadrul școlii noastre se desfășoară în anul școlar 2021-2022 proiectul ,,Abilități pentru acțiune”, care are 

la bază programul Lions Quest- un program de ȋnvățare socio-emoțională  (Social and Emotional Learning - SEL), 

cuprinzător şi universal, bazat pe dovezi ştiințifice, tradus ȋn 36 de limbi, implementat ȋn peste 90 de țări şi finanțat 

de Fundația Internațională a Cluburilor Lions ȋn parteneriat cu Districtul Lions 124 România. 

Partenerii proiectului sunt: Agenţia Naţională Antidrog, Asociaṭia Cluburilor Lions District 124 România și 

Ministerul Educaţiei.  

Obiectivele proiectului sunt: 

- Formarea unor abilităţi de viaţă (sociale și emoționale), necesare luării unor decizii informate, corecte şi 

responsabile în legătură cu consumul de droguri, pentru cel puţin 5.000 de elevi de liceu, prin participarea la 

cursurile „Abilități pentru acțiune”, la nivel naţional, în anul şcolar 2021-2022. 

- Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a unui număr de 10.000 de părinţi referitor la 

importanţa factorilor de risc şi de protecţie familiali legaţi de consumul de droguri, la nivel naţional, în anul 

şcolar 2021-2022. 

Aceste activități sunt foarte 

importante pentru adolescenți, 

deoarece le poate schimba viața în 

bine prin aderarea la un stil de viață 

sănătos și abandonarea anumitor 

vicii precum fumatul, alcoolul sau 

poate chiar și drogurile. Un alt 

punct important pe care îl 

sublinează aceste activități este 

dezvolatarea personală și 

socializarea, pentru mine, fiind elev 

în clasa a 9-a m-au ajutat foarte mult 

în cunoașterea noilor colegi și mi-

am depășit frica de a socializa, 

empatiza cu aceste persoane. În 

imagine am prezentat două 

momente desfășurate de noi. 

Activitățile pe grupe sunt foarte 

importante, deoarece ne ajută să învățăm să muncim în echipă și să dezbatem diverse teme, atât cu colegii cât și cu 

prietenii noștri. Un alt factor influențat de munca în echipă este însușirea mai multor responsabilități a fiecărei 

persoane participante. Elevii vor avea abilitatea de a face alegeri constructive referitoare la comportamentul personal 

și interacţiunile sociale, inclusiv așteptările de la școală și viaţă, pe baza standardelor etice, a preocupările de siguranţă 

personală, normelor sociale și pe baza evaluării realiste a consecinţelor diverselor acţiuni. Dezvoltă comportamente 

și atitudini îmbunătățite, mai puține comportamente negative, deorece are loc o descreștere a comportamentelor 

turbulente în clasă, agresiuni, acte de delincvenţă și abateri disciplinare. Elevii implicați în astfel de activități devin 

mai puțin depresivi, anxioși, stresaţi și excluși social. 

Aceste activități au și dezavantaje pentru persoanele cărora nu le place munca în echipă și doresc să își asume 

singuri toate responsabilitățile. Într-o echipa pot interveni și momente mai dificile cauzate de conflicte determinate 

de cele mai multe ori de probleme interpersonale, de lipsa de comunicare, de persoane dificile în echipă, de roluri nu 

prea bine definite. Aceste momente dificile i-ar putea detrmina pe unii să spună că singuri ar fi reușit mai bine, ca 

unele activități au avut de suferit din cauza unor colegi de echipă mai slab pregatiți sau mai puțin implicați. 

Activitățile extracurriculare sunt importante în dezvoltarea elevului, deoarece ele vă învață să socializați, să 

deveniți responsabil și să respectați oamenii din jur. Fie că este sport sau muzică, fiind implicat într-o activitate care 

are loc după orele de școală, aduce multe beneficii. Încurajând copilul să se implice într-o astfel de activitate, este 

cea mai bună cale să-l ajuți să-și dezvolte abilitățile. 

Deoarece perioada liceului coincide cu depășirea dependenței față de autoritatea adulților, creșterea 

importanței valorii personale și o mai mare exprimare de sine, programul se axează pe două credințe fundamentale: 

”Toți elevii au calități ȘI Atunci când sunt sprijiniți de mediul lor, elevii se  dezvoltă emoțional, social și școlar, 

dobândind  abilități pentru a gestiona situațiile dificile din viața lor ”. 
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CERN – LOCUL UNDE ȘTIINȚA PRINDE VIAȚĂ 

Tiberia Giulia FARKAS, clasa 10 MI 

 

 CERN este Organizația Europeană pentru Cercetare nucleară situată pe teritoriul 

Confederației Elvețiene și al Franței. Aceasta a fost fondată în anul 1954 și are în 

apartenența sa 23 de țări, printre care și România. Cu ce se ocupă CERN? După cum prea 

bine știți, noi, oamenii și absolut orice ne înconjoară, suntem constituiți din ceva. O parte 

din acest ceva este împărțit în masă și interacțiune, în particule, care au fost descoperite 

de-a lungul timpului și care acum formează modelul standard. Pe lângă acestea, mai există 

o mulțime de lucruri care ne înconjoară și despre care nu știm nimic, cum ar fi materia și 

energia întunecată despre care am auzit cu toții și inclusiv gravitația pe care o 

experimentăm încă de când ne naștem. Ei bine, la toate aceste lucruri, cercetătorii de la 

CERN încearcă să le găsească o explicație.  La CERN se află LHC (the Large Hadron Collider) cel mai mare 

accelerator de particule din lume, având o circumferință de 27 de kilometri. Cu ajutorul lui, în 2012 s-a confirmat 

existența bozonului Higgs, teoretizat de Peter Higgs în anii 1960. În LHC, particulele sunt accelerate la 99,999% din 

viteaza luminii și ajung să se ciocnească în centrul detectorilor. Încetul cu încetul, cercetătorii de la CERN descoperă 

cum s-a format lumea, în momentul de față aflându-se foarte aproape și în același timp foarte departe de momentul 

producerii Big Bang-ului.. În momentul actual se lucrează la proiectarea unei facilități inovatoare pentru tratamentul 

cancerului folosind radioterapia FLASH cu electroni de înaltă energie. Între 7.11.2021-20.11.2021 am luat parte la 

Romanian High School Students Intership Programme, organizat la CERN, fiind una dintre cei 23 de participanți din 

toată țara. În cele 2 săptămâni petrecute la Meyrin, în cadrul sediului CERN, am avut oportunitatea de a-mi înbunătăți 

cunoștințele despre fizica particulelor (care în mod normal este predată în clasa a XII-a, dar la un nivel minimalist), 

de a vizita și de a afla numeroase lucruri despre acceleratoarele și detectoarele de particule, despre antimaterie, dar 

și despre toată partea de computing care se află la un nivel foarte înalt (gândiți-vă că anual, sunt stocați peste 15 

petabytes de date la CERN). Să nu uităm că World Wide Web a fost dezvoltat tot de CERN. De asemenea, pe 

parcursul celor 2 săptămâni, am lucrat la un proiect intitulat Impact of passive material on electron showers in ATLAS 

alături de colegul meu, Theodore Moș și de supervizorul nostru, 

Julien Maurer. Primul lucru pe care l-am remarcat când am ajuns 

în Meyrin a fost ordinea. Peste tot este curățenie (deși există 

șantiere), străzile sunt denumite după mari oameni de știință, 

clădirile sunt numerotate, dar n-aș putea spune că are logică modul 

în care sunt numerotate (lângă clădirea 16, se află clădirea 2001 și 

tot așa), există piste de bicicliști absolut peste tot și sunt o mulțime 

de oameni care preferă să meargă cu bicicleta și nu cu mașina. 

Acolo se reciclează într-o proporție covârșitoare; oriunde mergi 

vezi oameni care fac sport (și sinceră să fiu, dacă aș mai fi rămas 

acolo încă 2 săptămâni, sigur m-aș fi apucat și eu de alergat), există o diversitate culturală și rasială, iar toată lumea 

are drepturi egale.  Încă de când am făcut cunoștință cu supervizorii, lectorii și personalul care urmau să se ocupe de 

noi, ni s-a spus să ne adresăm folosindu-le prenumele fără alte distincții, oamenii fiind extrem de prietenoși și 

deschiși. Programul nostru era următorul: ne trezeam la ora 7, luam micul dejun la cantină cu colegii, mergeam în 

clădirea 40 și aveam cursuri susținute de cercetători români sau străini, printre care țin să-l menționez pe domnul 

Călin Alexa, unul dintre cei mai buni profesori pe care i-am întâlnit vreodată. Apoi, aveam pauza de prânz între orele 

13-14, din nou la cantină, dar de data aceasta era foarte aglomerat și astfel ajungeam să facem cunoștință și cu 

persoane care erau din afara proiectului 

HSSIP. După prânz, lucram la proiect 

cu supervizorul în birourile care ne erau 

puse la dispoziție, iar mai târziu aveam 

șansa să vizităm diferite facilități de la 

CERN, îndrumați de niște ghizi 

minunați. Cel mai mult mi-a plăcut 

vizita la CMS (The compact Muon 

Solenoid), unde a trebuit să mergem la 

100m sub pământ și cea la ELENA (The 

Extra Low Energy Antiproton ring) – 

unde aș putea zice că se „produce” 
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antimaterie. Dacă doriți să aflați mai multe despre programul nostru zilnic sau dacă 

vreți să accesați materialele care ne-au fost prezentate la CERN, puteți consulta  

https://indico.cern.ch/event/856138/timetable/. 

 An interesting fact: când am fost eu la CERN, nu se știa sigur cum 

interacționează antimateria cu gravitația, dar între timp s-a descoperit că 

interacționează la fel ca și materia. După cum am menționat și mai sus, proiectul 

meu s-a bazat pe impactul materialelor pasive asupra fasciculului de electroni din 

detectorul ATLAS. În cadrul lui, am învățat să lucrez în Geant4, o platformă 

dezvoltată de inginerii software de la CERN, care permite simularea trecerii 

particulelor prin materie. Pentru a face diferite simulări, a trebuit să scriem 

fragmente de cod în C++ și în Python și am avut de făcut numerose calcule pentru 

a ști cum să configurăm calorimetrul prin care vom simula trecerea particulelor. Pe 

lângă Geant4, a trebuit să mă acomodez cu sistemul de operare Linux pentru că 

programul îl folosea, a fost nevoie să cunosc și puțin Root pentru a crea grafice și histograme a simulărilor pe care le 

făceam în Geant4 (dacă ați arunca o privire peste datele publicate de cercetătorii de la CERN, ați observa că 

majoritatea conțin histograme sau grafice). La final, a trebuit să prezentăm proiectul colegilor, supervizorilor și 

părinților de acasă. La proiectul meu nu a trebuit să lucrez într-un laborator. N-am avut de lucrat cu mașinării, 

proiectul a implicat mai mult parte tehnică, de programare. Într-adevăr, au fost și proiecte la care participanții au avut 

muncă de teren, am avut colegi care au fost nevoiți să intre în fiecare zi în zone cu potențial scăzut de radiație, 

bineînțeles, totul era ținut sub supraveghere, au avut dozimetre care măsurau nivelul de radiație, astfel că se aflau în 

siguranță, aș putea spune. 

 În schimb, am reușit să-mi pun în aplicare cunoștințele acumulate în domeniul fizicii, la experimentele pe 

care le-am făcut la S’cool lab, anume: camera cu ceață și superconductori. Aici am lucrat în echipe de câte 4. La 

camera cu ceață am detectat existența particulelor prin urmele pe care acestea le lăsau.  

 Pe lângă toată partea legată de știință, în cele 2 săptămâni ne-am 

bucurat și de plimbări în Geneva, respectiv în Saint Genis Pouilly în 

Franța.  Tot în acest timp mi-am făcut unii dintre cei mai buni 

prieteni. Mamadou, bărbatul de la cantină ne-a făcut fiecare seară 

mai bună, Feza a devenit una dintre cele mai bune prietene ale celor 

23 de participanți cu care toată lumea încă ține legătura. Pe lângă 

oamenii din cadrul CERN, am descoperit un grup de tineri pe care 

nu cred că-i voi uita vreodată. Pentru prima dată în viață m-am 

încadrat cu ușurință într-un grup social (eu nefiind o fire foarte 

extrovertită). Nu ne-a luat mai mult de 2 zile să ne cunoaștem și să 

devenim o echipă bună. În fiecare seară, ne strângeam cu toții în clădirea 40 (care ne-a fost ca și acasă) și după ce 

terminam de lucrat la proiecte jucam cărți, povesteam, râdeam. Și dacă vă întrebați, în continuare păstrăm legătura. 

Avem întâlniri online organizate periodic și o mulțime de activități pe care le facem împreună.  

 Vreau să scot în evidență faptul că fiecare avem undeva un loc al nostru și niște oameni cu care să trăim viața 

la maxim, pe care i-am descoperit sau urmează să o facem. Și dacă e să fiu sinceră, din toată experiența de la CERN, 

cel mai mult îmi lipsește interacțiunea zilnică cu acești colegi minunați! 

 Cu toate acestea, povestea nu s-a terminat! Experiența de la CERN continuă! Împreună cu grupul de colegi 

cu care am participat la HSSIP, am decis să participăm la competiția anuală organizată de CERN, Beamline for 

Schools, unde trebuie să prezentăm o propunere de experiment pe care să-l efectuăm la CERN!  

 Dacă există un lucru molipsitor în această lume, 

acesta este cunoașterea și la o adică, știința. Multora dintre 

noi nu ne place știința, dar asta doar din cauza faptului că 

nu am întâlnit pe cineva care să ne arate cât de interesantă 

este aceasta sau nu am avut pe cineva care să ne explice 

pe înțelesul nostru cum stau lucrurile sau ne este frică să 

nu fim considerați ”tocilari”. Ar fi păcat să nu înțelegem 

ce se întâmplă în jurul nostru, așa că tu, cel care citești asta 

acum, gândește-te că tot ce ți se pare a fi magie este de fapt 

știință, iar cu cât vei afla mai multe despre fiecare truc în 

parte, cu atât vei dezlega mai multe mistere ale 

universului! 

https://indico.cern.ch/event/856138/timetable/
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IGNORANȚA VERSUS EDUCAȚIE 

Roxana Elena SCORNEA, clasa 12 S  

Coordonator prof. Irina BOTICI 

  Ignoranța este lipsa de cunoaștere și de cultură. Singura 

modalitate prin care aceasta poate fi tratată este combaterea ei cu 

ajutorul educației. Educația are rolul major de a iniția persoana în viața 

socială și trebuia a fi abordată de către fiecare ins. La nivel abstract, 

aceasta scoate în evidență condiția umană prin procesul de cunoaștere..  

”Mitul lui Gyges”, regăsit tot în dialogul – cartea a V a  ”Republica” lui 

Platon, abordează cunoașterea prin superputerea de a guverna regatul cu 

ajutorului inelului fermecat ce-l face invizibil. Cu toate acestea, 

adevăratul contrast între educație și ignoranță este prezentat de tabloul în care păstorul merge fizic la adunarea 

păstorilor, apoi dispare sub influența inelului. Când este văzut, societatea îl întâmpină cu bunăvoință, dar momentul 

de invizibilitate scoate la iveală adevăratele intenții și răutăți ale poporului needucat, acesta fiind format din oameni 

fără cultură. Tocmai de aceea, clipa în care Gyges devine rege poate să denote o clipă de răzbunare adusă în fața 

păstorilor nedrepți, cunoașterea absolută, deplină a puterii. Astfel, moralitatea și imoralitatea fac referire abuzul de 

slăbiciune în fața ignoranței, care trebuie combătută cu ajutorul stropului de educație. 

”Mitul lui Eros”, dialogul ”Banchetul” - Platon,  încearcă a pune în balanță estetica urâtului cu cea a expedientului, 

întrucât personajul central, Eros, este zămislit din Poros, bogat ca statut social și nu numai; feciorul zânei Metis și 

Penia, o cerșetoare,  de ziua Afroditei, la ospățul dedicat acesteia. Destinul lui Eros este unul antitetic. Balanța în 

ceea ce privește educația sau cunoașterea sunt mai greu de descifrat în acest caz, întrucât ființa lui Eros este una 

binară din toate punctele de vede, el oscilând de la o zeitate plină de favorabilitate, la o ființă grotescă. Cu toate 

acestea, în momentele ascendente el ignoră sărăcia și neputința, dar cunoaște educația prin supremația zeilor, dar în 

clipele descendente cunoștințele îi sunt transformate în prostie omenească.   

Albert Camus are alte două eseuri care pot fi puse în discuție, dorind ca prin acestea să scoată la suprafață motivul 

existenței noastre:”Donjuanismul” și ”Mitul lui Sisif” .”Donjuanismul” este redat într-un mod aparte. Acesta prezintă 

viața fără cusur pe care o trăiește Don Juan și aduce un semnal pentru cei care își ”exagerează” destinul, adică pentru 

acei ”oameni absurzi”, exagerați. Acesta are o pasiune pentru femei și vede în ele orice altceva în afară de iubire, 

astfel apărând adevărata problemă a sa:  ”Nu meriți un loc privilegiat pe pământ sau în cer”. (Albert Camus, „Fata 

și reversul. Nunta. Mitul lui Sisif. Omul revoltat. Vara”, Editura RAO, 1994). Din acest punct de vedere, 

”cunoașterea” mai multor femei, pretendente ale iubirii neîmplinite, ilustrează ignoranța asupra fericirii sau 

neîndreptarea către sinele sufletesc, întrucât Don Juan rămâne o ”oaie blajină”, nedemnă de cunoașterea pură a 

iubirii, ci doar de trăirea vieții destrăbălate.  

 ”Mitul lui Sisif ” este un semnal de atenție asupra răutății oamenilor. Sisif era cel mai viclean dintre oameni. De cele 

mai multe ori, persoanele care fac lucruri nefaste simt umilință și regret, dar cu toate acestea, doresc a-și continua 

viața indiferent de pedepsele care pot să le apară în cale. Acesta este și exemplul lui Sisif, care îi pune la pământ prin 

faptele sale pe Tyro, fiica lui Salmoneus, care și-a ucis familia pentru a-și detrona tatăl; pe Thanatos, zeul Morții și 

pe zeița Persefona, pe care a păcălit-o și s-a plâns de gesturile soției sale. Drept pedeapsă pentru toate acestea, însă 

fiindcă era un mare iubitor al vieții, Sisif a fost pedepsit a împinge pe munte un bolovan, care atunci când ajunge în 

vârf avea să îl strivească, povestea repetându-se pe veci. Deși cu opere filosofice diferite, Platon și Camus urmăresc 

același principiu în aceste cinci opere, cel de a transforma omenirea într-un loc mai bun, într-o evoluție, într-un popor 

educat privind combaterea ignoranței. Principiul de bază pe care cei doi l-au folosit pentru redactarea scrisă a acestor 

mituri, vizează destinele celor care își propun a avea un cuvânt important de spus în fața poporului, și nu numai, mai 

exact EPISTEMOLOGIA prin dezvoltare ca deznodământ al parcursului nefast pe drumul vieții. Toate personajele 

desprind învățături, astfel creându-se conexiunea în alegorii: Sclavul eliberat devine filosof și dorește a-și educa 

societatea; Gyges cunoaște adevărata față a oamenilor la Adunarea Păstorilor, iar în ciuda judecărilor acesta devine 

rege; Eros are parte de două destine în oglindă, unul bun, celălalt rău, ceea ce îi face pe oameni să fie conștienți de 

faptul că este necesară o balanță în viața tuturor, acest lucru fiindu-i cunoscut și lui Don Juan. Ultima învățătură este 

redată de ”Mitul lui Sisif ”, personajul fiind exemplul perfect care redă pedepsele la care avem a ne supune dacă 

dorim să trăim o viață prin viclesug. În cele din urmă, chiar dacă din interior ni se pare că suntem fericiți, din exterior 

povestea reală este văzută cu alți ochi, iar răsplata Universului va fi o iluzie, la urma urmei soarta oferindu-ne aceeași 

monedă. În cele din urmă, suntem nevoiți fiecare dintre noi să avem parte de educație, de o dezvoltare a eului interior 

și să nu ignorăm niciun aspect important al vieții. Drumul pe care ne poartă aceasta trebuie cugetat din timp, iar 

faptele noastre să fie consultate înaintea greșelilor. Având în vedere aspectele de mai sus, ignoranța este o lipsă de 

liniște sufletească, care trebuie negată prin sensul vieții expus de către cunoaștere. 
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CONDIȚIA UMANĂ 

Greta Ioana GROS – Clasa 12 S 

Coordonator prof. Irina BOTICI 

   Rațiunea fără simțire este asemenea unei  fântâni fără apă, a pătruns 

adâncurile pământului, însă este deșertăciune, este doar o cunoștință goală, 

căci simțirea este apa, viața, esența. 

   Platon susține ca viața ar fi o insulă localizată între neființă și 

eternitate, unde oamenii trebuie să se folosească asemenea naufragiaților de 

resursele pe care aceasta i le oferă, pentru îngrijirea și cunoașterea sufletului, 

pregătindu-l astfel pentru desăvârșirea în eternitate. Trupul are de asemenea o 

importanță solemnă, iar Platon nu îl blamează nicidecum  pentru pângărirea sufletului, ci așezarea pe un piedestal a 

plăcerilor trupești și a poftelor lumești este cea criticată, trupul la urma urmelor este templul sufletului. Prin crearea 

trupului din țărână, Dumnezeu a creat încă de la începuturi o legătură între om și natură. Contrastul dintre trup și 

suflet se regăsește și la Augustin, acesta referindu-se la omul exterior și omul interior. El,  afirmă frumusețea și 

importanșa incontestabilă a sufletului, a omului interior, cu toate acestea fiind conștient că prin vești de la ,, crainici 

trupești'' acesta a putut să îl regăsească pe Dumnezeu, mai cu seama prin binecuvântarea de a-i putea percepe și vedea 

creația, creație care dovedește existența lui Dumnezeu și merge mai departe afirmând că simplul fapt de ,, a fi '' 

înseamnă că Dumnezeu există, cum i-a spus chiar Dumnezeu lui Moise: ,,Eu sunt Cel ce sunt...".  

Blaise Pascal evidențiază de asemenea că prin cugetare ființa umană este măreață. Acesta afirma că, prin 

faptul că omul își cunoaște starea de decădere, el devine nobil, măreț. Pascal aduce în discuție și faptul că omul 

trăiește în rătăcire  ,,El trăieşte în rătăcire. Simte în el urme ale unei stări de fericire din care a căzut şi pe care nu o 

poate redobândi; o caută cu nelinişte...''. Această afirmație poate face referire la decăderea omului încă din începuturi.

   Henri Bergson afirma în “Evoluția creatoare”, că inteligența este imaginația. Imaginația este părintele 

evoluției, prin creare se ajunge la viitor. Imaginația și creativitatea sunt adevăratele conducătoare ale lumii. Prin 

crearea de unelte omul contribuie la crearea viitorului său și al succesorilor săi. Creația, fie ea în nuanțe de artă ca la 

Lucian Blaga sau într-un mod practic, arhitectural, în construirea viitorului ca la Henri Bergson, este determinată de 

imaginația ca inteligență. Ceea ce gândim devine realitatea noastră, prin faptul că o gândim, o concepem. Dacă am 

apuca în sfârșit linia orizontului cu mâinile goale, și am arunca-o în vid, ne-am da în sfârșit seama că tot ce ne desparte 

de cer e uneori decât voința. 

 

                Despre trup și suflet   
                                  

Suflet cadaveric mirarea mi-ai trezit              

Din somnul ce-am crezut că va fi infinit 

Îți scriu la îndemnu-i aceste rânduri ofilite 

Dar că n-o să-mi scrii-napoi năzuiesc fierbinte   

Mustrare de ți-aș face s-ar goli pământul 

Căci altfel, pentru dânsa ar fi prea strâmt locul  

Așa că n-am decât, să îți scriu prietenește  

Dar uimită fiind că te porți neghiobește  

Tu cumperi dintr-un fals sublim, în fiecare zi câte-

o bucată 

De la hedonism la prețul unei piese de artă 

Nu vezi că-i doar o tunică ce pare glorioasă ? 

Iar sub ea dărdăie minciuna fastuoasă 

Și astfel cheltui câte puțin din viață  

Nu pentru întreg ci doar pentru o prefață 

Te prinzi de pământ copilărește  

De parcă țărână ți-e părinte și te iubește orbește  

Să-ți spun ,să nu-ți spun, că iubește doar trupul  

Deci suflet degeaba iubești tu pământul  

Ești palid ca o speranța muribundă 

Dar mai văd în tine o sclipire plăpândă 

Astfel, bănuind că n-ai făcut-o deja  

Te rog, cămașa lui Nessus nu o îmbrăca! 

Ars poetica 
 

M-am închis în șoapta nopții, să conturez stradele 

Care să mă poarte sub a universului piele 

Însă când am pornit-o în goană pe ele 

S-au rătăcit zăăacitele de tălpile mele. 
 

Am rămas doar eu, sub mine un vid 

Și felinarele închiriate pentru un timp 

De a lui Appolo caniculară lumină, 

Doar cât să-și cânte deliru-n surdină. 
 

Dintr-un vers sau două, auzite cu greu 

Golul și-a croit veșmânt de Zeu 

Și m-am strecurat în al său buzunar 

Ca să m-atingă cu mâna-i, când și-o vârâ fugar. 
 

Să fur plinătatea din libertatea atingerii lui 

Să fug sub lumina felinarului, 

Să-i scriu un om ilizibil, cuvântului 

O poveste înmormântată, rândului. 
 

Am pus o cunună de lauri ca prespapier 

Peste lumini, de teama unei adieri de efemer  

După ce le-am răsfoit cu atenția unui străjer 

Ce veghează primejdiosul eter.
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PROGRAMUL ERASMUS K2 „DIGITAL VS TRADITIONAL” 

Prof. Elena MIHU  

Prof. Alina BONTA 

Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” este implicat în 

proiectul european Erasmus K2 „Digital vs Traditional” alături de alte 

cinci școli din Turcia, Franța, Polonia, Spania și Letonia. Activitățile 

pot fi urmărite pe mai multe canale ( pedagogic-deva-

ek2.blogspot.com, Digital vs. Traditional CNP Regina Maria, 

digitalvstraditional_rm). Anamaria Lazăr, Alexia Chifor, Ema Borca și 

Alexandra Zaharia, au vizitat școala parteneră din Yalova, Turcia în 

perioada 25 - 29 octombrie 2022. Elevii au participat la  ateliere de artă 

digitală și tradițională, muzică și ritm, hârtie lucrată manual, proiectare 

artizanală și ceramică. Profesorii au predat elevilor turci și au avut 

sesiuni de lucru legate de proiect..  

 „A fost mai mult decât o experiență, a fost ceva magic, dar real în același 

timp. Acesta este farmecul acestui proiect: câștigi cunoștințe și experiențe. Așadar, 

mulțumesc pentru toate aceste amintiri de neuitat!” (Alexandra Zaharia, 12 A) 

„Nu am crezut vreodată că o săptămână în străinătate va avea un impact 

așa mare asupra vieții mele. Prin intermediul acestui proiect am găsit un nou loc 

pe care să îl numesc acasă și o nouă familie, de care îmi este tare dor, iar excursia 

m-a învățat multe despre relaționarea cu cei din jurul meu, bunătate și dedicare.” 

(Alexia Chifor, 12 MI) 

„A fost cea mai frumoasă experiență din viața mea!  Am învățat și m-am 

dezvoltat cu ajutorul acestor activități din cadrul acestei mobilități. A fost prima 

dată când am avut ocazia să stau la cineva în gazdă și am putut să văd tradiții și 

obiceiuri atât de aproape, am învățat cuvinte într-o limbă pe care nu credeam că 

voi avea ocazia să o vorbesc și mi-am făcut prieteni noi.”  (Anamaria Lazăr, 12 A) 

„Timpul petrecut în Turcia m-a învățat extrem de multe: de la familia care m-a găzduit, am învățat că orice 

devine mult mai valoros dacă îl împarți cu alții, de la oamenii pe care îi întâlneam la orice pas, am învățat că bunătatea 

și amabilitatea sunt calea spre o lume în care am iubi cu toții să trăim, de la echipa Erasmus, am învățat că oamenii 

sunt încă frumoși, că lumea din jurul nostru stă în mâinile celor cu inițiativă.” (Ema Borca, 12 A) 

 În perioada 7 – 11 februarie 2022 a avut loc a doua mobilitate din 

cadrul acestui proiect. Maria Irina Prisecaru, Mina Mondea, Karina Lungu și 

Selena Vasile, au participat la mobilitatea din Franța, localitatea Uzerche, la 

școala Collège Gaucelm Faidit. Activitățile care au avut loc în școală au avut 

ca scop dezvoltarea competențelor științifice și tehnologice.  

„Cine s-ar fi gândit că doar în 5 zile voi reuși să-mi fac prieteni noi, să 

învăț să programez roboți, să confecționez rachete cu apă, să folosesc o metodă 

de pictură pe care nu o mai folosisem înainte și să vizitez locuri superbe?.” 

(Mina Mondea, 11 A). 

„Prin intermediul acestui proiect de milioane, toți ne-am făcut o nouă 

familie, cea la care am stat pe tot parcursul acestei săptămâni.  Nimeni nu e 

perfect, dar aceștia au reușit să ne ofere tot ce aveau ei mai bun, chiar și iubire.” 

(Irina Maria Prisecaru, 9 FS)  
„Cu toate ca facem parte din culturi diferite, avem pasiuni și 

dorințe diferite, și mii de kilometri ne despart, noi formăm o mare familie 

interculturală, și dacă în prima zi cuvântul care îmi răsuna în minte era 

„diferit, diferit, diferit”, acum în inima mea este întipărit cuvântul 

„special, special, special” (Selena Vasile, 9 A).  

„Proiectul Erasmus+, Digital vs. Traditional a reprezentat pentru 

mine, modalitatea de a-mi evidenția calitățile, de a mă cunoaște pe mine 

însămi și de a lua parte la una dintre cele mai frumoase experiențe din 

viața mea, de a-mi face prieteni noi din diferite țări și de a mă dezvolta 

atât pe plan intelectual, cât și educațional” ( Karina Lungu, 9 A) 
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SARGEȚIENII DE LA PEDA 

                                                                   Prof. Mihaela JURJ POPA 

După o absență de pe scenă de aproape doi ani 

și jumătate, în condițiile recentei pandemii, corala 

SARGEȚIA din Deva s-a reîntâlnit „față în față” cu 

publicul, miercuri, 23 martie 2022, la manifestarea 

„Dor și drag de Dragobete”, desfășurată în foaierul 

Teatrului Dramatic „I. D. Sârbu” din Petroșani. 

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean 

Hunedoara, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” 

și teatrul petroșenean. A fost o seară plină de poezie – 

lirică de dragoste, în interpretarea autorilor (scriitori 

hunedoreni), încheiată de un program muzical pregătit 

pentru această ocazie de corala SARGEȚIA. Iar dacă 

vă întrebați care este legătura între corala SARGEȚIA 

și colegiul nostru, am să vă răspund că eu, Mihaela 

Popa, în calitate de dirijor al coralei, am plăcerea și onoarea de a avea în rândurile membrilor Sargeției pe doamnele 

profesoare Cristina Oprean, Ioana Pârlia, Mirela Stroia, dar și pe Paula Mocanu, elevă în clasa a XII-a B. Și dacă le 

cunoașteți pe aceste doamne și domnișoare doar în ipostaza de dascăl, vă invităm la concertele coralei SARGEȚIA 

pentru a descoperi și latura artistică a lor, căci, așa cum spunea George Enescu, „Muzica pornește de la inimă și se 

adresează inimilor”.  

              

CONDIȚIA ARTISTULUI   

                                              Prof. Crenguța AVRAM 

               Artistul/creatorul este adeptul cunoașterii luciferice, după cum 

susține și poetul Lucian Blaga, este cel care pătrunde și adâncește taina lumii: 

“Eu cu lumina mea sporesc a lumii taină”. Artistul  deschide cerurile cu  

ușurință, dă mâna cu sacralitatea sau concurează cu divinitatea, precum poetul 

Tudor Arghezi care declară:“Rămân cu tine ca să mă mai măsor/Fără să vreau 

să ies biruitor”. El este ,,demiurgul”, după cum aprecia și poetul Nichita 

Stănescu, este  cel ce “se face că se joacă cu niște jucarii ce se cheamă univers, 

destin, existență, iubire, moarte, singuratate…”, cel care privește mereu 

dinspre sine către lume și-și îndreaptă pasul după propria lumină interioară.  

              Din sufletul roditor al artistului încolțește sămânța creației, 

plăsmuirea ce așteaptă în întuneric  ochiul luminii pentru  a-și elibera creatorul 

într-un proces de metamorfozare, de eliberare a forței creatoare care aduce deopotrivă satisfacție, împlinire, dar și 

trudă, suferință, căci artistul  niciodată nu-și va găsi locul în această lume, căci el aparține lumii, iar lumea este a lui. 

El se lasă mereu în așteptarea ploii bacoviene, care să-i preia suferințele (“De-atâtea nopți aud plouând”), a tunetului, 

care să-i dezlege ideea (“Căci vorba-i tunet, răsufletul ger”), a izvorului, care să-l inunde și să-i doinească (“Pe-un 

alb izvor tremurător”). Glasul artistului răzbate geamătul pământului, creația artistului freamătă de viață și de dor, 

toate stârnind furtuni devastatoare, emoții stranii, descoperirea sau regăsirea sinelui… 

         Cum am putea înțelege viziunea artistului?  Originea creației sale este nucleul  pământului, sunetul creației este 

bocetul dintre lumi când ne aflăm “în marea trecere”, ritmul creației este dat de  balansul dintre somn și nesomn, 

dintre implicare și ignoranță, dintre sacru și profan, iar imaginea, forma și culoarea se regăsesc în  brazda de pe fața 

lunii. El trăiește plenar și crește în nevoia de analiză continuă a sufletului condus de  dorința  trăirilor profunde care, 

prin “cuvinte potrivite”, se materializează în creație. Prin creația sa tresaltă o lume, palpită întreg universul, el dă glas 

naturii, clădește viață din morminte, eliberează piatra de muțenie și bezna o stoarce de lumină, descătușând 

speranța…Și cu ce rămâne făuritorul după atâta zbucium lăuntric, după acest travaliu …? ...doar cu eliberarea focului 

creator, căci rodul său, creația, odată ajunsă la lumină, nu-i mai aparține lui, devine “Luceafăr” ce luminează din 

transcendență,”Testament” transmis posterității,”corola  de minuni a lumii” ascunsă  ,univers de ”Plumb” ,”Joc 

dedus” încifrat ,”Leoaică tânără, iubirea”,”O motocicletă parcată sub stele” în așteptarea iubirii …toate se desprind  

și  se destăinuie lumii, care decide... , iar el, creatorul /artistul își va domoli setea și osteneala când  clopotele biruinței 

se vor auzi în ceruri și pe pământ. Mângâietor rămâne gândul cu care te îmbrățișezi atunci când bănuiești că emblema  

sufletului tău poate  anula timpul cu un singur sărut, sărutul izbânzii creatoare, ce străpunge eternitatea… 
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ÎNVĂȚĂM BIOLOGIA PRIN EXPERIMENT 

 Prof. dr. Valentina Nicoleta BODIU 

 Laborant Ing. Maria Dana CIOCAN 

 În cadrul lecțiilor de biologie metoda fundamentală de studiu este experimentul. Ca urmare a acestui fapt, în 

cele ce urmează vă prezentăm o metodă directă de studiu – disecția ochiului de mamifer (bovină) realizată împreună 

cu elevii clasei a VII-a A. Vederea furnizează peste 83% din informațiile despre mediul înconjurător, informând 

despre forma, dimensiunea, culoarea obiectelor, despre mișcarea acestora și distanța dintre ele. Împreună cu alte 

simțuri participă la orientarea în spațiu. De asemenea, menținerea atenției și anumite forme de memorie sunt asigurate 

de simțul vederii. Organele vizuale ale bovinelor sunt situate simetric în fața craniului. Bovinul are vedere 

monoculară, iar ochiul este constituit din glob ocular (vezi figura) și organe anexe (pleoapele cu gene, glanda 

lacrimală), asemenea ochiului uman. Globul 

ocular este situat în orbită, este rotunjit, ușor 

convex la exterior, format cu trei membrane 

(tunici) și dintr-un sistem optic (corpul vitros, 

cristalin, umoarea apoasă). Genele au 

protecție împotriva stresului mecanic. 

Glandele lacrimale secretă                                                   

 lichid pentru a menține ochii umezi.                                                                       

Irisul la bovine este, de cele mai multe ori, 

maro.  

 Materiale necesare: ochi de mamifer 

(vită), trusă de disecție, planșetă și tavă pentru 

disecție, lupă, ace, mănuși chirurgicale, 

tampoane de vată, șervețele. 

  Mod de lucru: Lucrarea practică s-a 

realizat demonstrativ de d-na prof. dr. Bodiu 

Nicoleta asistată de d-na laborant ing. Ciocan Maria Dana, cu participarea activă a elevilor din clasa a VII-a A.                                                                                          

 Ca preparat proaspăt noi am folosit doi ochi de bovină, unul pentru demonstrație  și celălat pentru a realiza 

lucrarea de laborator cu un grup de elevi. Globul ocular a fost curățat de grăsime, s-a îndepărtat pleoapa cu 

conjunctiva situată pe partea inferioară și mușchii din jurul său. S-a realizat o secțiune circulară prin sclerotică, s-a 

tăiat rezultând două părți, una, cea posterioară, având formă de evantai. Se observă, sub sclerotică, coroida (închisă 

la culoare). După îndepărtarea corneei, din camera anterioară curge umoarea apoasă. Se observă irisul, iar în mijlocul 

lui, pupila. După îndepărtarea irisului, identificăm cristalinul, corpul vitros și se văd pata galbenă, pata oarbă la 

nivelul retinei. 

 Urmează extragerea cristalinul din globul ocular și să-l utilizăm pentru a vedea modul în care modifică 

dimensiunea unei imagini, în funcție de distanța dintre ochii noștri și imaginea privită. Elevii formulează o concluzie 

cu privire la rolul cristalinului.  După extragerea cristalinului, se vede umoarea sticloasă, gelatinoasă, iar prin 

îndepărtarea ei, se poate observa retina. La finalul orei se recomandă îndeplinirea unor sarcini de lucru pentru acasă: 

• Compară componentele ochiului disecat cu componentele reprezentate în imaginile din manual sau din 

atlasul anatomic; 

• Poți realiza desene în diferite etape ale disecției pe 

ochiul de mamifer; 

• Realizează un proiect power-point în urma acestei 

ore intitulat: ”Disecția pe ochi de bovină” folosește în 

acest scop   imaginile realizate în timpul lecției.   

 Folosirea acestei metode antrenante se 

subordonează nevoii permanente de schimbare din 

învăţământul românesc. Individualizarea şi 

personalizarea elevului, valorizarea fiecăruia, 

posibilitatea profesorului de a cunoaşte capacitatea 

fiecărui elev, obţinerea de schimbări în plan cognitiv 

şi atitudinal, stimularea lucrului în echipă sau 

individual, sunt avantajele multiple ale metodelor de 

exploarare nemijlocită a realităţii şi se recomandă a fi 

folosite cât mai des. 
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ABSOLVENȚII CLASELOR a VIII a, AN ȘCOLAR 2021-2022  
 

 

 
 

 
 

 

 

Clasa VIII A, Diriginte  
prof. Mera Sorin  
  

ARDELEANU DANCO SEBASTIAN  
BACIU DENIS CRISTIAN  
BONDOC SEBASTIAN   
CIOCLEI ALEXANDRU   
CONSTANTINESCU ANA-MARIA   
COSTA EDUARD ALEXANDRU  
DRAGAN ALEXANDRU GABRIEL  
DUCULESCU VANESSA ANA MARIA 

FRÂNCU BOGDAN   
HANGANU GLORIA BRIANA  
HASNA REBECA BERENICE  
HOMEAG ELISEI EDUARD  

IRINCA DIANA ANDREEA  
LUCA EDUARD SEBASTIAN  
MORARI GIULIA ALEXANDRA  
MURA ANDREI EMIL  
MUSTE BEATRICE BIANCA  
NATEA DENISA IOANA  
OPREA LUCA   
PANDELEA EDUARD SEBASTIAN  
PĂDUREAN IOANA DENISA  
PETRESC CEZAR ALEXANDRU  
POPA ANDREEA   
RÂȘTEIU TUDOR ANDREI  
SILAGHI BIANCA MARIA  
TODOROVIC DAVID   
TUȘA VLAD   

Clasa VIII B, Diriginte 
 prof. Gașpar Sofia 
      
BELE RAISA RALUCA  
BOCAN MAYA GEORGIA  
BREAZ ALESIA   
CIOBANU MIHNEA SEBASTIAN  
CLEPCE IOANA RALUCA  
COTOARĂ CRISTIAN   
DOBRE DENISA ANDREEA  
DRĂGULESCU DARIANA MARIA  
FLOREA ANASTASIA   
GABOR ALESSANDRA MARIA  
GÎRJOB ANDREI   

GREC ȘTEFANIA MARIA  
HERDEA EMANUEL   
LAZĂR MARA IOANA  
LOMONAR ALESIA ELENA  
MĂNĂILĂ TEODORA   
PAHOMI MARA   
PĂTRAȘCU MIHAI   
POPA PATRICK   
RESIGA ROBERT IOAN  
STANCIU COSMIN MIHAI  
SUCIU PAULA MARIA  
TRIF DAVID DANIEL  
URS EDUARD MARIUS  
VASIU RADU MIHAI  
VRACI ANDREEA ELENA 

Clasa VIII C,   Diriginte 
prof Mitrescu Maria
  
AIOJI MIHNEA ADRIAN  
ALBA MIRIAM GENOVEVA  
BĂLAN ANDREA ALEXANDRA  
BOGDAN DARIANA NAOMI  
BOZAN ROBERT CORNELIUS  
BRÎNDUŞESC LARISA MARIA  
BUCUREAN IONUŢ ALIN  
BUDA DENIS CRISTIAN  
CHIRU IRINA MARIA  
CIUNGU MIHNEA   
COROBEA ANDRADA 
HANELORE  

CORTOJAN ALEXANDRU   
COSTE ALEXIA MARIA  
ERIBACAN DAVID ANDREI  
FAUR ANASTASIA-MARIA   
HAJNAL SOFIA   
JURA MELISA MARIA  
MANE IOANA DENISA  
MESESAN ALEXANDRU  
MIHAI MIRUNA MARIA  
PIŢU MARIA IANINA  
POP MARIO DALIN ANTONIO 
POPA GABRIEL LAURENȚIU  
SPINEAN EDUARD CRISTIAN  
ȘCHIOPESC ANTHONY  
TICULA MAIA ALEXANDRA  
ZOICA CARLA ROBERTA  

Clasa VIII D, Diriginte 
prof. Avram Crenguța 
       
ALBUŞEL ANDRA MĂDĂLINA  
BURCEA STIVAN   
CĂLIMENT DANIELA ELENA  
COSTA LUCAS MATEI  
DRUMEA RĂZVAN SORIN  
FLUIERAS DARIA ANA MARIA 
FURDEAN DARIA MARIA  
GEORGIUŢ DENISA MARIA  
HAIDUC VALENTIN ŞTEFAN  
HLODEC FLORIN IOAN  
 

 

 
LAZĂR SEBASTIAN   
MIHEȚ HOREA IOAN  
MIRCEA DARIA CORINA  
OANA DAVID ANDREI  
ONIŞOR RAREŞ MIHAI  
PRUNEAN DARIA MARIA  
RUSU IOANA RANYA  
SZABO KARINA MARIA  
TARŢA BOGDAN FLORIN  
TOPOR DARIA ROXANA  
URSALEȘ ANDREEA   
ZENECAN ANDRADA MARIA 
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ABSOLVENȚII CLASELOR a XII  a, AN ȘCOLAR 2021-2022 
 

 
 

 

 

 

 

Clasa XII A  
Învățători - Educatoare 
  Diriginte: 
               prof. Mihu Elena 
BÎRNA RALUCA  
BORCA EMA  
BUCUR ROXANA MARIA 
CĂLUGĂRIȚA RIANA FLORINA 
CHERECHEȘ  ALEX. GEORGE 
CÎNDEA ALEXANDRA ANDREEA 
COSTACHE  ELIANA LUIZA 
CRIHAN ANTONIA  
DELEAN  BIANCA  
DUMITRU DENISA MARIA 
FURDEA IOANA GIORGIANA 
HENZEL MARIA ANDRADA 
IZELE ROBERT-ANDREI  
 

KELEMEN  IZABELLA  
LAZĂR ANAMARIA LOREDANA 
LĂSCUȘ ANDREI BENIAMIN 
MOISĂ MARIA DANUSIA 
PATRAȘCU ROXANA MARIA 
POPA IOANA IULIA 
POPESCU OANA MARIA 
POPIȚANU FLORIN VALENTIN 
RAȚ ALEXANDRA MARIA 
RAȚ ROXANA ELENA 
RESIGA LUANA RALUCA 
SUSAN EUGENIA TABITA 
TODOR MARIA TEODORA 
TRIPON DENISA ALEXANDRA 
UDUBAȘA IULIA  
UDUBAȘA SILVIA 
ZAHARIA ALEXANDRA KARINA 

Clasa XII B  
Învățători-Educatoare 
Educator- Puericultori   
  Diriginte: 
           prof. dr. Holhoș Amelia   
 
BIANGA  ELENA ANDREEA 
BORCA MARIA NARCISA 
BUDA ANNA MARIA 
FLORICEL  RAREŞ VLAD 
FURCA DELIA ALINA 
IRINCA  MARIA ANTONIA 
KÖPECZI  VIKTÓRIA  
LUSCAN IASMINA CRISTINA 
MAIER ALEXANDRU  
MOCANU  PAULA  
OLARIU RAMONA TEODORA 
 

 
POLVEREA  GABRIELA MARIA 

PREDA ANA MARIA 
VOINA DIANA CRISTINA 
BANYAI ANA MARIA 
BÂRLOVAN GIULIA FLORINA 

BRÎNDUŞESC  LARISA  
BUHĂIANU  ALINA LAVINIA 
BUZATU CRISTIAN  
DUBAR VANESSA MARIA 
FILIMON RAREȘ NICOLAE 
IRIMIE RAREȘ IOAN 
LĂSLĂU BIANCA  
MIRCEA ROXANA IULIANA 
NEGRIU ANDREEA-RALUCA  
PÎRVA  CARINA BIANCA 
VARDA IZABELA JASMINE 

Clasa XII FS 
Filologie / Științe Sociale   
  Diriginte: 
       prof. dr.  Bădoi  Alexandru   
CĂTANĂ MARINA  
CĂTANĂ MARIA FLORENTINA 
COSMA CARINA LAVINIA 
DEMENI  GEORGE  
GROS GRETA IOANA 
MIHĂILESCU BEATRICE GIULIA 
MOCEAN DAVID-FLORIN  
MOISE CRISTIAN  
MOLDOVAN ALEX. MANUEL 
MORAR ȘTEFAN MARIUS 
MUSTAȚĂ EDUARD IONUŢ 
OLTEANU ANDREEA ANA 
POP ADELINA OANA 
RĂDUCĂNESCU  ALBERTO GIANNI 

STĂNESCU FRANCESCA SELENA 

STÎRCESCU ŞTEFANIA   
STRATICA BIANCA  

 

TOMA IONATAN LAZĂR 
BOT IULIANA  
CIOFU ANDREI ROBERT 
GROS  LORELEI TUDORA 
GYÖRFY GABRIEL  
IȘFĂNESCU ALEXANDRA 
MARIA 
KAITAR EDUARD MIHAI 
LAZĂR ALEXANDRU IONUŢ 
LAZEA ANDREI  
MOGA RALUCA NICOLETA 
NISTOR CLAUDIA MARIA 
POPA LORENA CLAUDIA 
PRICHICI  SARAI CAMELIA 
SAVA  ANDREI BOGDAN 
SCORNEA  ELENA ROXANA 
SOCACI  PAUL  
SOLOMON  MARIA PAULA 
ȘUTEU DARIUS CĂTĂLIN 
TREMTICI VALENTINA LUŢICA 

 

cls. XII MI  
Matematică Informatică   
  Diriginte:  
               prof Leucian Manuela   
BARTA ANDREI VALENTIN  
BEREGSZASZY TIMEEA FLAVIA 
BORCA  DARIUS DANIEL 
BORZA ANDREEA ALEXIA 
BULIGAN MARIA-IOLANDA  
CHERTEȘ ALEXANDRU MIHAI 
CHIFOR ALEXIA  
CORCAN ȘTEFAN HORUS  
COSTEA RĂZVAN  
COTENEANU DIANA ANDREEA 
CRIŞAN SUCIU ANDREI CT.  
DAN ANDREI GABRIEL 
DĂRĂBANȚ ANA  
DUDESCU ANDREI MARIAN 
FLOREA ANDREEA DENISA 

FLOREA MARIA DENISA 
GABOR ANDREI DANIEL 
HOANCEA VLAD  
HUȚANU ANDREI RĂZVAN 
IORGA FLAVIUS ANDREI 
KLÖTZL ROBERTO 
ALEXANDRU 
LIHACIU OANA MARCELA 
MOROŞANU ŞTEFANIA 
RALUCA 
OPREA ALEXIA  
OPRIȚA-MÂNDRUȚ  CL. IOAN 

ORȘA ANAMARIA GIORGIANA 
POANTA RAREȘ FLORIAN 
RADIC GABRIELA  
ROVINAR  OANA MĂDĂLINA 
SCRISU VLAD  
UNGUR  ANA ALEXANDRA 
UNGUR  ALEXANDRA MARIA 




