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Municipiul Baia Mare, prin
Serviciul Public Asistenţă Socială,
în parteneriat cu Şcoala Gimnazială
„Nicolae Bălcescu”, Colegiul
Naţional „Mihai Eminescu” şi
Fundaţia Hope and Homes for
Children România a lansat proiectul
„Incluziunea socială a copiilor
prin acces la educaţie”, cod proiect
PEC024, cu sprijinul financiar al
Programului RO10 – CORAI,
program finanţat de Granturile SEE
2009 – 2014 şi administrat de
Fondul Român de Dezvoltare
Socială (FRDS).
Obiectivul general al proiectului
Promovarea incluziunii sociale
a copiilor aflați în situații de risc
prin îmbunătățirea frecvenței
școlare, înființarea unor servicii
inovative integrate și o mai bună
pregatire a profesioniștilor
implicați în aceste activități.
Obiectivele specifice ale proiectului
Facilitarea accesului la servicii
sociale integrate a copiilor și
părinților acestora aflați în situație
de risc social, prin crearea
infrastructurii rețelei de servicii
comunitare pentru copii aflați în
situații de risc și familile acestora la
nivelul municipiului Baia Mare,
reprezentate de Centrul de Educație
„Șanse Egale” și Centrul de
reabilitare socială pentru copii în
situații de risc.
Creșterea calității vieții și
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bunăstării copiilor aflați în situație
de risc și a familiilor acestora prin
abordarea integrată a nevoilor
acestora și furnizarea programelor
de educație informală și.........
nonformală, educatie pentru.........
sănatate , evaluare și monitorizare a
stării de sanatate, programe
remediale și de susținere a copiilor
aflați în situație de risc și cu talente
deosebite, precum și îmbunătățirea
capacității și abilităților parentale
pentru integrarea socială a copiilor.
Creșterea gradului de .....
conșitientizare a reprezentanților
legali ai copiilor în situație de risc
privind rolul și importanța educației
și a capacității specialiștilor care
sunt implicați în gestionarea și
implementarea activităților .....
destinate copiilor țn situații de risc
de a furniza servicii integrate și
adaptate nevoilor grupului țintă ți
îmbunătățirea politicilor locale
pentru copil și familie prin formarea
profesională și dezvoltarea......
competențelor de lobby și........
advocacy.
Proiectul se adresează unui
număr de 230 copii aflaţi în
situaţii de risc, 130 reprezentanţi
legali ai acestora şi 120 de
specialişti - profesori, educatori,
asistenţi sociali, mediatori sanitari,
personal al furnizorului de servicii
sociale.

Principalele rezultate aşteptate:
1) reabilitarea şi dotarea a trei
centre sociale; 2) un plan de
acțiune privind protectia şi
promovarea drepturilor copilului;
3) un centru de voluntariat;
4) 3 campanii de informare şi
conştientizare a rolului şi.......
importanţei educaţiei în ......
incluziunea socială, prin centrul de
voluntariat.
În concluzie, putem afirma că în
continuare școala eminesciană,
dezvoltă nu numai abilități și
cunoștințe, ci este implicată activ în
educația elevilor. Este foarte
important să creștem elevi educați,
c e t ă ț e n i e u r o p e n i c u l a rg ă
deschidere spre nou, în speranța că
ei vor construi o Românie prosperă.
Aduc pe această cale mulțumiri
întregii echipe de proiect atât din
Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu” și din Primăria Baia
Mare, serviciul SPAS, pentru
implicare și dăruire în folosul
elevilor noștri. De asemenea, felicit
coordonatorii și colaboratorii
revistei noastre pentru pregătirea
unui nou număr deosebit, care
reflectă parte din viața colegiului
nostru.
Director
Prof. Marius Crăciun
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Omenirea este cea mai complexă definire a
VIEŢII. Există viaţa acolo unde sunt fiinţe , iar fiinţele
există doar pe Pământ , prin urmare acesta este viaţa
noastră. Este comoara cea mai preţioasă , descoperită
vreodată si oferită in dar oamenilor . Un paradis aflat
într-un univers necunoscut, dar cu un singur conducator.
Pământul continuă să se asemene cu un cufăr plin cu
bogăţii, mereu reuşeşte să surprindă cu o nouă ploaie de
minunăţii, atingând cele mai înalte cote ale unui
spectacol de vis .
Ce semnifică “Ziua Pământului“ pentru
omenire ?
În fiecare an, ziua de 22 aprilie se sărbătoreşte
Ziua Pământului , ziua când s-a născut mişcarea pentru
protejarea mediului înconjurător. Această mişcare s-a
născut în SUA într-o perioadă când au avut loc mai
multe evenimente deosebite, printre care înăbuşirea prin
folosirea armelor de foc a revoltei unor studenţi
împotriva războiului din Cambodgia, ”Masacrul din 4
mai”. ( sursa: “wikipedia”)
Ce semnifică “Ziua Pamântului“ pentru
mine ?
Din punctul meu de vedere , această zi
se dedică în special nouă, celor care
conştientizăm că natura are suflet precum noi,
lucru care necesită îngrijire şi multă iubire.
Pământul nu are şanse să trăiască dacă nu este
sprijinit cu tot dragul de cei care îl locuiesc.
Planeta noastră ne oferă tot ceea ce are ea mai
bun, pentru a ne bucura de o viaţă liniştită, însă
avem nevoie de reguli clare și ferme prin care să
o menținem. Orice mână de ajutor este o noua
şansă de a trăi. Această parte a protejării
mediului mi-a fost transmisă cu multă dragoste
și responsabilitate, prin intermediul celor două
tabere din “Munţii Ceahlău “ şi “Munţii Rodnei
“ ocazionate de proiectul “Incluziunea socială a
copiilor prin acces la educaţie”. Timpul petrecut
în natură, ne-a ajutat să fim oameni mai buni,
oferind ,,sănătate” mediului în care trăim, pentru
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ca în final să ne protejam sănătatea proprie. În felul
acesta înțeleg eu în acest moment rolul și sensul
protecţiei mediului şi a educaţiei environmentale.
Acestor activități li se adaugă “parada eco”
din cadrul Simpozionului “Protejarea Terrei în
Context Durabil “, organizat de Centrul Universitar
Nord Baia Mare cu ocazia Zilei Mondiale a
Pământului. Premiul I pe care echipa formată din
elevele Bota Alina Alexandra, Tibil Florina, Avășan
Carina, Lazăr Georgiana și Dragoș Mădălina, sub
coordonarea doamnelor profesoare Ramona Mureșan,
Maria Bolchiș și Ileana Vasilescu l-a obținut, înseamnă
pentru noi, o dată în plus, faptul că
trebuie să iubim natura atâta timp cât trâim
şi putem trăi atâta timp cât avem ce iubi.
Bota Alina Alexandra, clasa a X-a B

Director adjunct: prof. dr. Ileana VASILESCU,
prof. Ramona MUREȘAN, prof. Maria BOLCHIȘ
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Stropi de viață

Viața este
un dar, de fapt tot
ce avem este un
d a r, î n s ă d i n
păcate foarte
puțini oameni
știu să aprecieze
minunățiile
acestui pământ,
ba mai mult, în
loc să le......
aprecieze și să le
protejeze, le.....
distrug. În esență,
majoritatea....
oamenilor sunt
neglije
nți și nu se gândesc la consecințe, ceea ce,
după părerea mea este foarte grav.
Proiectul „Incluziunea socială a
copiilor prin acces la educaţie”, în care sunt
implicată, mi-a arătat realitatea crudă, mi-a
arătat cum noi oamenii distrugem mediul, îl
îmbolnăvim fară să conștientizăm. În timp
ce unii dintre noi cunoaștem urmările, altora
însă, nu le pasă, distrugând practic viața. Îmi
vine în minte următoarea sintagmă: ”Noi
singuri ne distrugem”.
În luna septembrie, înainte de a
începe școala, am participat în tabara de
mediu din Parcul Naţional ”Munții
Ceahlău”. Traseul de la Durău înspre vârful
Toaca (1907m), a fost o minune, înafara
faptului că erau aruncate pet-uri și deșeuri menajere, la
întămplare, chiar dacă existau coșuri pentru gunoi.
Priveliștea de la 1907 m, unde eram doar noi și steagul
României, a fost minunată.
La coborâre am învățat lecția elementară pentru
protecția mediului: echipați cu saci ecologici, fiecare
dintre noi a încercat să adune cât mai multe pet-uri sau
deșeuri pentru a ajuta natura să se vindece și pentru a
oferi animalelor un cămin cât mai curat.
În prima săptămână a lunii aprilie, în același
proiect, am participat în tabăra de mediu din Parcul
Național ”Munții Rodnei” și Parcul Natural ”Munții
Maramureșului”. Filmele documentare prezentate de
reprezentanții celor două rezervații naturale, vorbeau
clar despre modalitățile prin care oamenii îmbolnăvesc
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mediul și depre modul în care alții încearcă să adune
,,mizeria” lor. Din păcate acest ciclu se va tot repeta
dacă noi nu încercăm să facem o schimbare.
Pe mine aceste tabere m-au schimbat în sensul
bun, deoarece am învățat că nu este bine să aruncăm la
întămplare pet-uri sau alte deșeuri pentru că îi facem
rău naturii, iar dacă ea se îmbolnăvește ne afectează și
pe noi. La un moment dat ne întrebăm de ce ne
îmbolnăvim dacă ieșim în natură și bem apă dintr-un
izvor.
Răspunsul este simplu:
Schimbarea începe cu tine însuți!
elev: Tibil Florina, cls. a X-a B
coordonator: prof. dr. Ileana VASILESCU
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„Ziua internaţională a romilor”
Pe 8 aprilie se
sărbătoreşte „Ziua
internaţională a
romilor”, o dată aleasă
d u p ă o rg a n i z a r e a
primului Congres al
ro m i l o r d e . . . . . . .
pretutindeni, care s-a
desfăşurat la Londra
în 1971.
Roata cu spiţe
„chakra“ a fost
adoptată atunci ca
simbol al etniei
romani. Tot atunci a
fost adoptat, ca Imn
internaţional al romilor, cântecul „Gelem, gelem”. În
versiunea de atunci, cântecul era al cântăreţei şi
actriţei Olivera Vuco, din cunoscutul film iugoslav al
anilor '60 „Am întâlnit și țigani fericiți”

Tot în 1971 a fost adoptat şi steagul internaţional al
romilor. Steagul are jumătatea de jos verde – simbol
al câmpurilor înverzite şi jumătatea de sus albastră –
simbol al cerului senin. La mijlocul steagului este o
roată, care simbolizează soarta şi nomadismul
tradiţional, în relaţie cu spaţiul originar, al Indiei.
De atunci, au avut loc mai multe
congrese mondiale ale romilor, având
ca scop standardizarea limbii romani,
obținerea de compensații pentru
suferințele din al doilea război
mondial, îmbunătățirea situației
educaționale, revendicarea drepturilor
civile ale romilor, păstrarea culturii și
limbii romani.
Cu prilejul „Zilei Internaționale a
Rromilor”, în sala de spectacole a
Casei Tineretului Baia Mare a avut
loc vineri, 8 aprilie 2016, o
manifestare cultural artistică „Me

Som Rrom”.........
Evenimentul a fost
realizat cu sprijinul
domnului Cătălin
Cherecheș, primar al
Municipiului Baia
Mare.
Colegiul Național
„Mihai Eminescu” s-a
implicat
în.......
desfășurarea......
programului intercultural alături de alți
p a r t e n e r i p re c u m :
Asociația Young Roma
Maramureș, Fundația
Baia Mare - Capitală
Europeană a Culturii
2021, Fundaţia Hope and Homes for Children,
Centre for Social Transformation, Fundația
Județeană Pentru Tineret Maramureș, Liceul de Arte,
Grădinița cu program prelungit „Otilia Cazimir”,
Palatul Copiilor, Lorand Coza.
Evenimentul a fost susținut de prestația deosebită
atât a elevilor de etnie romă cât și a elevilor cu talente
deosebite a Colegiului Național „Mihai Eminescu”
ce fac parte din grupul țintă al proiectului
„Incluziunea Socială a Copiilor prin Acces la
Educație” , finanţat cu sprijinul financiar al
Programului RO10 – CORAI, program finanţat de
Granturile SEE 2009 – 2014 şi administrat de Fondul
Român de Dezvoltare Socială (FRDS). În sprijinul
derulării acestei manifestări au mai fost implicați și
voluntarii din cadrul Centrului de voluntariat al
Colegiului Național „Mihai Eminescu”.

Eminesciana, nr.11, 2016

5

În derularea spectacolului s-au putut urmări dansuri
tradiționale și cântece cu un repertoriu specific etniei rrome și
spațiului românesc maramureșean. Talentul copiilor a fost
exprimat prin joc de rol, expunerea unor picturi, fotografii,
vizând cultura
tradițională romă.
Coordonatorii acestei
manifestări au fost:
prof. Anca Gavra,
prof. consilier școlar
Florentina Baciu,
responsabil Centru

Voluntariat
– Sarkozi Gizella, prof. Cândea Dana Monica, Loredana Mihaly
– președinte Asociația Young Roma Maramureș, prof. Nan
Lavinia, educator preșc. Oana Pavel, coregraf Maria Seraz.

Prin această activitate s-a urmărit îmbunătățirea gradului de
comunicare dintre tinerii și adulții de culturi diferite prin participarea
comună la activități culturale specifice rrome și românești cu prilejul
„Zilei Internaționale a Romilor”.

prof. Anca GAVRA
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special, afectează viața personală?
Sigur că îți afectează viața
personală din mai multe direcții. Dacă
luăm chiar direcția spirituală,
materială, ca sănătate, ca relație
socială, prin multe aspecte, da.
4. De cât timp predați? Ce părere
aveți despre schimbarea
generațiilor și preocupările variate

1. Fiecare om are motivele sale
pentru a-și alege profesia. Ce v-a
determinat să deveniți profesor de
istorie? De ce ati ales Colegiul
Național ”Mihai Eminescu”?
Înainte de toate eu am avut
pasiune pentru istorie, am făcut
această alegere din pasiune. Nu m-am
gândit neapărat când am urmat istoria,
să mă fac profesor de istorie. Cum am
ajuns eu la CNME? Trebuie să vă spun
că am venit prin concurs din zona
Sibiului unde eram profesor debutant.
Colegiul „Eminescu” era, și este de
profil umanist, și aveam un motiv în
plus să aleg acest liceu (mai erau două
locuri la Șincai, pe care le-au ales cei
cu medii mai mici) . Încă din clasa a
patra, citeam ”Istoria românilor„ de
C.C.Giurescu, ediția interbelică. Am
crescut cu ”istoria la cap” și asta
presupune, că trebuie să ai și o
imaginație deosebită, presupune să ai
și o relație specială cu trecutul, să
respiri trecutul, trebuie să te
abandonezi pasiunii tale. Citeam mult
în pat, si.. țin minte că citeam mult
noaptea, târziu, se cam adunau cărțile
sub pat...

2. Tinerii din ziua de astăzi sunt
influențați în mare parte de
tehnologie. Cum reușiți să atrageți
interesul tinerilor în ceea ce privește

ale acestora?
Predau de mulți ani, de vreo 30
de ani. Am predat la mai multe nivele
de învățământ, și la școala generală și
la seral, am predat și la un liceu cu
pretenții cum este liceul nostru. Există
mari diferențe, diferențe care mai nou
pot să apară chiar între serii mai
apropiate, să zicem, înainte nu vedeai o
schimbare de la o serie la alta, la o
diferență de 10 ani. Dar acum, poți să
sesizezi schimbări mari, consistente, la
diferențe mici între serii. La 4-5 ani
diferența și aproape totdeauna aceste
diferențe sunt legate de noile salturi în
tehnologie, noile schimbări. De
exemplu, telefoanele acestea, le
schimbă elevilor modul de percepție ,
capacitatea sau incapacitatea de a-și
face o cultură personală, multe lucruri
se schimbă. Le pervertește limbajul, le
seacă sensibilitatea. Schimbările
tehnologice, pe vreme ce trece timpul
sunt tot mai comprimate; apar la
diferențe tot mai scurte, tot mai multe
schimbări revoluționare. Și revoluțiile
au avut întotdeauna o parte plină și alta
goală a paharului.

istoria?
Este o întrebare bună. Încerc
să-i conving de faptul că istoria
înseamnă un prim pas în a-ți afirma și
a-ți confirma propria identitate. Nu
există, practic, nici cea mai simplă
judecată, care să nu treacă prin
memorie, iar memoria este legată de
istorie, în cele mai profunde
străfunduri ale ei. Tehnologia și istoria
nu par să aibă o legatură deosebită, dar
totuși cu ajutorul internetului și al
calculatorului, multe aspecte legate de
istorie pot fi interferate, rezolvate. 5. Pentru dumneavoastră care
Dacă faci din internet un mijloc și nu
sunt cele mai de preț calități ale unui
un obiectiv în sine, eu zic că legătura
poate să fie validă. Dacă faci din elev? De ce?
Cele mai de preț calități ale
internet un scop în sine, practic, te rupi
de la lumea reală și intri într-o altă unui elev sunt, cred, seriozitatea și
lume care n-are legatură nici cu deschiderea. Să spun de ce, nu cred că
ar mai avea sens. Trebuie să fie deschis
trecutul, nici cu prezentul.
spre nou, să-și găsească motivații, să3. Considerați că profesia, în
și găsească pasiuni, și atunci, legătura
genere, dar și a dumneavoastră în dintre profesor și elev se sudează mult
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6. Puteți să ne vorbiți despre ceva ce
v-a marcat în timpul carierei
dumneavoastră?
O experiență aiuritor de
placută a fost revoluția din decembrie
1989, o revoluție în direct, o experiență
fascinantă, o experiență istorică, care
pentru mine ca pasionat de istorie a
însemnat ceva nemaipomenit, să simt
istoria cum se mișcă în fața ochilor
mei, cum se accelerează, să simt că
imposibilul devine posibil. Cu câteva
săptămâni înainte, nimeni nu credea,
că sfârșitul comunismului e atât de
aproape, atât de palpabil. A fost un
moment nemaipomenit, pe care l-am
trăit.
7. Cu atât de multe cunoștințe dn
istorie, ați ales un model după care să
vă ghidați? Dar în timpul studiilor,
ați avut vreun profesor model?
Chiar nu mi-am pus această
întrebare. Sigur că m-au atras și pe
mine multe personalități, când eram
adolescent, eram fascinat de geniile
militare, eroice. Odată cu vârsta și
maturizarea am ajuns sa prefer oamenii
politici mai așezați, prefer..........
personalitățile reformatoare, care au
reformat lumea în bine și cu deosebire
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prefer personalitățile culturale, mai
ales anumiti scriitori: Graham Greene,
Jose Saramago, sud-americani. Îmi
plac mult cărțile cu caracter,........
memorialistic, evocatoare... Am avut
un profesor, chiar în acest liceu, un
profesor de Limba și literatura română,
domnul profesor Augustin Botiș, care
pentru mine, liceean fiind, a fost o
adevărată fascinație. Dânsul, fiind și
poet, ieșea din categoria profesoruluistandard. Te făcea să trăiești
sentimente, pe care la alte ore nu le
trăiai. Simțeam mereu relația cu el ca
pe o complicitate inițiatică. El mi-a
deschis multe uși spre lecturi și
sensibilități noi.N-am fost apropiat de
el. L-am iubit si l-am admirat de la
distanță. După el, pentru nici un alt
profesor n-a mai fost loc în inima mea,
nici chiar la facultate....

După aceea, apar alte constrângeri
profesionale, sociale, familiale, și mai
și obosești.
9. Cum este domnul Marton înafara
catedrei? Ce muzică ascultați? Cum

vă petreceți timpul liber?
Până nu demult, ascultam
muzică clasică.Mai ales concerte sau
piese de flaut, oboi sau clavecin. Mi-a
plăcut și muzica pop, de exemplu: Dire
Straits, Beatles, Vangelis. Dar, în
ultima vreme tot mai puțin. Am ajuns și
eu „sub vremuri” . Când mai am timp
liber, mai văd documentare,.........
documente istorice, emisiuni de
informare politică. Visul meu este să
mă retrag la țară, în mijlocul naturii
„departe de lumea dezlănțuită”. Mare
lucru serenitatea, totuși. Sau cum zicea
cineva demult să ști să te ocupi de
lucrurile cu adevarat importante.Vița e
8. Îi îndemnați pe tineri să citească?
atat de scurtă...
Dacă nu citești literatură cât
ești tânăr, după aceea e cam greu să mai
Danci Raluca, Zoicaș Alexandra,
citești. Aceea este perioada, când se fac
Clasa a X a A
acumularile decisive, la vârsta de 16prof. coordonator: Codruța
23 de ani. Este vârsta care sub raportul
MUREȘAN
lecturii, te marchează.Vârsta maximei
inteligențe și supremei sensibilități.
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O activitate de succes în săptămâna
”Școala altfel: Să știi mai multe să fii mai bun”

„Atelierul iepuraşului de Paşte”

În săptămâna „Şcoala altfel” elevii claselor a X-a G – specializarea educator puericultor, a XI-a C și a IX-a B
îndrumaţi de către doamna prof. Anca Gavra din cadrul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” au desfăşurat o activitate
practică invitând ca şi parteneri în cadrul activităţii copiii preşcolari din grupa mare „A” ai grădiniţei cu program prelungit
„Otilia Cazimir”, conduşi de doamna prof. preşc. Oana Pavel şi copiii preşcolari ai grădiniţei „Gabi”, conduşi de doamna
educatoare Tincuţa Evi și doamna director Gabi Măgurean. Activitatea s-a desfăşurat în cadrul colegiului, sub denumirea
de „Atelierul iepuraşului de Paşte”.
Paşii celor mici au fost conduşi în lumea fantastică a atelierului de către personaje disney, personaje care i-au
făcut pe cei mici să se simtă într-o lume fantastică, într-o lume de poveste. Pe tot parcursul activităţii preşcolarii au fost
fascinaţi de prezenţa acestor personaje cum ar fi „Albă ca zăpada”,” Cenuşereasa”, „Mickey Mouse” etc.
Scopul acestei activităţi a fost de a pune în valoare creativitatea copiilor de diferite vârste şi de a obţine o gamă
largă şi diversificată de decoraţiuni de Paşte.
Activitatea a atins cote maxime de creativitate şi bună dispoziţie atât în rândul copiilor, cât şi a cadrelor didactice.
Elevele clasei a X-a G – profil pedagogic au dat dovadă de multă dibăcie și spirit practic.
Frumuseţea acestei zile minunate, încărcată de multă emoţie şi încununată de un
real succes, s-a finalizat cu o petrecere surpriză, în care
copiii au avut parte de muzică şi dans, baloane colorate şi
nu în ultimul rând prăjituri delicioase, toate acestea
petrecându-se în compania personajelor disney.
La finalul activităţii, copiii au fost pe deplin fericiţi şi
mulţumiţi, de frumoasele decoraţiuni create, după bunul
plac al fiecăruia, exprimându-şi dorinţa de a mai organiza
cât mai multe activităţi ca şi cea din
„Atelierul iepuraşului de Paşte”.
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Tinerii din ziua de azi sunt în ton cu lumea, într-o
continuă mișcare și progres. De aceea, unii dintre noi aleg
fugitiv un profil spre care să se orienteze pe viitor, fie din
cauza stresului și a fricii de a nu
rămâne pe dinafară, fie nu cunosc
variatele opțiuni existente la nivel
universitar. De aceea RIUF
(Romanian International University
fair), la cea de-a XIII-a sa ediție,
acordă sprijin viitorilor studenți
printre care am avut bucuria de a ne
afla și noi în cadrul Târgului de
Universități din Cluj Napoca,
îndrumați de profesorii coordonatori
dr. Mihaela Tarța, Mihaela Popan și
Remus Filip.Am fost plăcut
impresionată de organizare și aspect,
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de primirea călduroasă de care am avut parte. Ospitalitatea
reprezentanților din țări precum Olanda, Elveția, Franța,
Anglia și multe altele, ne-a uimit pe toți, mai ales faptul că
ne furnizau informații extrem de importante
pentru viitorul nostru.
Personal, am fost interesată de American
Council, schimburile de experiență, dar și de
științe sociale și relațiile internaționale.
Colegii s-au distrat de minune împărtășindumi satisfacția de a avea ocazia să exerseze
limba engleză cu ajutorul reprezentanților
standurilor din State sau Anglia, de a se simți
independenți, stăpâni pe ei și pe alegerile lor,
de a-și......
forma o
imagine....
mai amplă
asupra....
beneficiilor aduse la
cunoștință în cadrul
acestui târg.
Mulțumim tuturor
celor care au făcut
totul ca la carte pentru
a ne asigura studiile
mai departe, oferindune o gamă largă de posibilități, și abia așteptăm să vedem
ce schimbări se mai produc și ce oferte ne surâd anul
viitor.

Brîndușe Dina, Clasa a X-a E
Coordonator: prof. dr. Mihaela - Florentina
TARȚA
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Săptămâna Eminescu

mai mare poet al românilor. Educaţia pentru limba
română şi pentru cei care au slujit-o cu credinţă,
educaţia pentru valorizarea şi transformarea acestora
în acte de civilizaţie la vârstele tinere se poate realiza
eficient în școală prin programe instructiv-educative.
Cunoaşterea, la nivelul lor de înţelegere, a vieţii şi a
operelor scriitorului este un act de culturalizare pentru
elevi. În școli există posibilităţi multiple în sprijinul
îndrăgirii de către elevi a lumii cărţilor şi implicit a
lecturii; RABELAIS spunea despre copil că:” …este
un foc ce trebuie aprins şi nu un vas care trebuie
umplut.”Eminescu…geniul…poetul național și
universal!...poetul nepereche!...Iată câteva motive
întemeiate pentru care merită să ne amintim de Poet în
fiecare an la 15 ianuarie…dacă nu…în fiecare clipă…
Detalierea activităților din cadrul
proiectului
Marți, 12.01.2016 – Lansare de carte Seducția
absolutului – Exerciții de hermeneutică eminesciană –
invitat prof.dr. Terezia Filip, Sala festivă, ora 13.00
ocazia Săptămânii Eminescu, în perioada 12 ianuarie- Miercuri, 13.01.2016 – Chestiunea Eminescuconcurs, CDI, ora 12.00
15 ianuarie 2016, la colegiul nostru.
Joi, 14.01.2016 – Concurs de creație (eseuri, poezie,
proză) Porni Luceafărul..., CDI, ora 12.00
Vineri, 15.01.2016 –activitate outdoor Dintre sute de
catarge, ora 10.50
Vineri, 15.01.2016 – Spectacol omagial interactiv
De-or trece anii (recitare, interpretare), ora 12.00
În cadrul săptămânii dedicate omagierii poetului
Mihai Eminescu, ziua de marți, 12 ianuarie 2016, a
fost una cu adevărat specială prin prisma faptului că
în Sala festivă a Colegiului Național „Mihai
Eminescu” a avut loc lansarea cărții SEDUCȚIA
ABSOLUTULUI – Exerciții de hermeneutică
eminesciană a doamnei prof. dr. Terezia FILIP. La
eveniment au participat cadre didactice și elevi ai
Proiectul a avut ca scop trezirea sentimentelor
de dragoste faţă de limba şi literatura română, faţă de colegiului, întâlnirea fiind una aflată sub semnul
cei care au ridicat-o pe cele mai înalte culmi, faţă de cel iubirii de Eminescu.
Mai este Eminescu un poet la modă? Ce mai
alegem azi din vasta lui operă? Ce noi valențe putem
descoperi citindu-i opera? Se poate preda Eminescu și
altfel? Iată câteva întrebări la care și-a propus să
răspundă proiectul De-or trece anii desfășurat cu
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Autoarea și-a prezentat lucrarea în fața
auditoriului, dovedind o dată în plus faptul că
Mihai Eminescu și spiritul său creator dăinuie
peste veacuri, opera sa fiind o sursă inepuizabilă
de simboluri, valori spirituale și morale. Într-o
lume românească actuală în frământare şi
schimbare, tinerilor le este din ce în ce mai greu
să găsească modele stabile, general valabile, aşa
cum se întâmpla cu câteva generaţii înainte, când
şcoala avea un rol decisiv în acest sens.
Activitatea a fost coordonată de prof. Filip
Remus.
Ziua de miercuri, 13 ianuarie 2016, i-a
provocat pe elevii eminescieni la un quizzChestiunea Eminescu, o activitate-concurs, în
cadrul căreia aceștia au fost în situaţia de a
descoperi amănunte din viaţa şi activitatea
culturală a poetului, de a se interoga asupra lor,
de a da răspunsuri, de a problematiza.
Acest tip de activitate extracurriculară, aşa
cum este şi cea de faţă, încearcă să reducă cât mai mult
posibil falia ce se cască între prezent şi trecut, între
valorile momentului şi valorile perene, propunându-le
elevilor un demers activ,
competitiv, dar şi relaxant, care
să-i apropie într-o altă manieră,
de ce nu?, de o personalitate
emblematică a culturii şi
literaturii române, cum este cea
eminesciană. Scopul unei
asemenea activități ar putea fi
crearea unei deschideri
cultural-literare pentru elevii şi
profesorii de liceu, dincolo de
tiparul rigid al programei
şcolare precum şi promovarea
valorilor autentice ale culturii
române. Coordonatoarele acestei activități au fost
prof. Monica Dana Cândea și prof. documentarist
Ramona Fonai
Sub auspicii eminesciene s-a desfășurat joi, 14
ianuarie 2016, Concursul de creație literară ”Porni
Luceafărul...”. Au participat cu creații proprii
(poezie, proză, eseu) elevi ai Colegiului Național
”Mihai Eminescu”, reuniți în cadrul cenaclului literar
”Crisalide eminesciene”, condus de prof. Marioara
Donca, coordonatoarea activității alături de prof.
Codruța Mureșan. Elevii participanți au fost
recompensați cu diplome și premii în cărți pentru
originalitatea creațiilor propuse.
Ziua de vineri, 15 ianuarie 2016, a adus alte
două activități deosebite încheind săptămâna dedicată
poetului „nepereche” al tuturor românilor. Astfel, la
ora 10.50, în cadrul unei activități outdoor Dintre sute
de catarge, elevi ai Colegiului Național „Mihai
Eminescu” au distribuit semne de carte realizate de ei
înșiși, cu citate extrase din opera marelui poet. Această

activitate s-a desfășurat în Piața Revoluției din Baia
Mare, fiind coordonată de către prof. Șpan Adriana și
prof. Gavra Anca.
La ora 12.00, sala festivă a Colegiului Național
”Mihai Eminescu” a găzduit un spectacol interactiv ce
s-a dorit un alt mod de
abordare a creației
eminesciene și, nu în ultimul
rând, a unor viziuni inedite
asupra marelui poet.
Acest spectacol
și-a propus interacțiunea cu
spectatorii și integrarea
acestora în program,
dinamizând astfel actul
cultural și preluând feedback-ul imediat, inovând
manifestările de acest gen.
Organizatorii și-au propus
ca, prin această nouă
abordare, să țină trează atenția auditoriului și să îl
stimuleze ca să li se alăture cu poeziile și cântecele din
creația eminesciană, pe care doresc să le prezinte pe
scenă. Coordonatoarele acestui spectacol au fost prof.
Mirela Ardelean, șef catedră limba și literatura
română, prof. Mihaela Popan și prof. dr. Mihaela
Tarța.
Toate aceste activități au fost realizate de către
membrii Catedrei de Limba și Literatura Română din
Colegiul Național ”Mihai Eminescu”,Baia Mare, cu
sprijinul Inspectoratului Școlar Județean, reprezentat
aici de doamna inspector prof. Valentina Gabriela
Todoran, Inspector școlar pentru Limba și Literatura
Română, dar și cu susținerea conducerii Colegiului
Național ”Mihai Eminescu”, reprezentată prin prof.
Marius Crăciun – directorul colegiului și prof. dr.
Ileana Vasilescu – director adjunct.
Pagină coordonată de catedra de Limba și literatura română
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Nevoia de necuvinte ca un puzzle stănescian - 2016

Ediţia a VIII-a a proiectului dedicat poeziei
stănesciene vine în succesiunea unor ediţii de succes
care şi-au extins interesul inițial dinspre literatură
înspre limbile străine, muzică, arte plastice sau
coregrafie. În acest an ne-am propus o abordare mai
boemă a poeziei stănesciene, mai degrabă în registrul
artelor conexe textului: muzică, recitare, desen,
fotografie. Activitățile au avut loc în data de 31 martie
2016, în Salonul Artelor al Bibliotecii Județene „Petre
Dulfu” Baia Mare. Invitații de onare ai acestei ediții au
fost Conf. Univ. Dr. Carmen Dărăbuș (Centrul
Universitar de Nord Baia Mare), care a prezentat o
prelegere cu tema Sentimentul poeziei, poezia sentimentului și jurnalistul Gheorghe Pîrja – prieten al poetului,
care a vorbit despre experiențele sale directe împreună cu acesta, imortalizate și în cartea sa, Călătoria îngerului
prin Nord.
La activitate au participat un număr de aproximativ 50 de elevi din cele trei licee partenere implicate:
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare, Colegiul
Economic „Pintea Viteazul” Cavnic. S-au recitat cu emoție poezii cunoscute sau mai puțin cunoscute, pe care
elevii le-au descoperit sub îndrumarea profesorilor sau citind după bunul lor plac din lirica stănesciană. Unele
poezii au fost interpretate muzical, iar altrora le-au fost asociate desene și fotografii, care pun în evidență
unicitatea receptării individuale a poeziei. Elevii a fost jurizați și au obținut premii la toate cele trei secțiuni ale
activității.

Organizatorii activității de parteneriat și coordonatori ai elevilor implicați au fost:

Prof. dr. Cândea Dana Monica, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare
Prof. dr. Borcut Crina, Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic
Prof. Draghiș Adriana, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare
Prof. Gavra Anca, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare
Prof. dr. Lauran Cosmin, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare
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Prof. dr. Cândea Dana Monica, Colegiul Naţional
„Mihai Eminescu” Baia Mare
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ADOLESCENȚA ȘI INCERTITUDINILE
Adolescența! Există mai multe definiții
care să o poată caracteriza. Din punctul de vedere a
adolescentului, aceasta este considerată vârsta marilor
realizări atât pe plan social cât și pe plan emoțional, aceasta
fiind trecerea de la copilărie la maturitate. În ziua de azi este
din ce în ce mai greu să fii

adolescent, ......,
deoarece apar
tentații de toate
felurile..........
Adolescentul încearcă
să își despășească
limitele pe care
adulții, inclusiv
părinții acestuia, i le
impun, uneori acesta
simțind dorința de a
se retrage în sine, de
a uita de toate

stabilesc diferite tipuri de relații. Mulți dintre ei
preferă să își asigure viitorul prin orice mijloce, mai
puțin prin muncă și studiu.
Să nu uităm de dragoste: din acest punct de
vedere, adolescența este cea mai frumoasă perioada în
care te îndrăgostești, însă majoritatea părinților au o
reacție negativă când copiii lor ajung să simtă primii
fiorii ai dragostei. În general, adolescenții sunt mult
prea preocupați de aspectul lor fizic și de ceea ce cred
alții despre ei. De regulă, se gândesc cu ce să se
îmbrace în mod deosebit la liceu sau cum să fie în trend
cu provocările modei, neinteresându-se de școala, în
măsura așteptărilor celor „mari”. Tocmai de aceea,
pentru adolescenți, de multe ori, școala este pe ultimul
loc, în ciuda faptului că aceasta ar trebui să se afle
printre priorități. Nu îi mai preocupă învățatul, se
bazează doar pe ideea de a vâna notele mari doar
pentru ca să nu fie pedepsiți de părinți.
Pot afirma că adolescența este vârsta unor mari
confuzii și incertitudini. Este perioada cea mai
frumoasă din viața unui individ, dar și cea mai critică,

lu-...
lucrurile și de...........
problemele, care îl frământă.
Adeseori adolescenții din zilelor
noastre intră în anturaje, care le distrug viața și care
îi îndeamnă, în mare parte, chiar să renunțe la
familie, la prieteni pentru anumite vicii
precum drogurile, țigările, alcoolul. Cine
apucă să meargă pe această cale va fi un
om, un tânăr pierdut, fără adolescență, fără
prieteni, sprijinindu-se doar pe cei, care
merg pe aceeași cale. Adolescenții nu se
gândesc la consecințele pe care le pot avea
aceste vicii, în unele cazuri, ajungându-se chiar
la deces. În ziua de azi, pe adolescenți îi
preocupă cel mai mult condiția socială și
financiară a lor și a celor cu care

deoarece acesta se află într-o permanentă schimbare și
căutare.

Autor: Anca VLAD, clasa a X-a D
Prof. coordonator: Mihaela POPAN
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Adolescență, ce ești tu?

Adolescența. Perioada marilor schimbări. O adevarată
''zonă crepusculară'' dintre idilica perioadă a copilăriei și
monotona maturitate. O perioadă în care deja ai lăsat din
mână jucăriile copilăriei, dar încă nu te apasă grijile
maturității. O perioadă în care ne schimbăm dramatic, de
multe ori ajungând de nerecunoscut: ceea ce în copilărie
uram, în adolescență ajunge să ne placă și viceversa, părerea
prietenilor contează mai mult decât cea a părinților, vine
vremea în care valorile noastre de referință, după care ne
vom ghida toată viața, încep să se cristalizeze.
Copilăria și adolescența sunt adeseori diametral
opuse. Copilul se joacă, adolescentul se distrează. Copilul
fuge de somn, adolescentul fuge după somn.Toți copiii se
văd doctori, supereroi, oameni de știință sau astronauți.
Adolescentul realizează că zburatul este (încă) imposibil, că
pentru a deveni doctor sau savant ai nevoie de ani de studii,
iar a fi cosmonaut nu înseamnă a te plimba hai-hui prin
spațiu. Adolescentul e realist. Totuși, până și adolescenții au
visele lor, însă ei nu se mai văd în postura eroului, care
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salvează orice situație, ci în cea a omului înconjurat de
prieteni, care s-a realizat in viață.
Adolescența este, de asemenea, o perioadă la care
orice copil e nerăbdator să ajungă. Să se bărbierească. Să
învețe să conducă un automobil. Să trăiască pe cont propriu,
adică să fie independent de părinți. Să cucerească noaptea,
spre a lăsa pradă oboselii ziua. Nu degeaba se zice că
adolescentul este ori un copil în corp de adult, ori un adult în
corp de copil.
Se spune că în adolescență avem parte de prima criză,
cea a originalității. Dorim să fim diferiți, să nu mergem cu
„turma”. Toată adolescența ne căutăm pe noi înșine, doar
pentru a realiza mai târziu, că n-am fost niciodată pierduți.
În concluzie, cuvintele lui Michel Houellebecq ar
rezuma părerea mea despre adolescență: "Adolescența nu
este doar o perioadă a vieții, ci și singura perioadă când
vorbim de viață în adevăratul sens al cuvântului''.

Autor: Dumitru Daniel BONDEA, cls. aX-a F
Prof. coordonator: Mihaela POPAN

ADOLESCENŢA, DOAR EA…

Adolescenţa este etapa vieţii
situată între copilărie şi vârsta
adultă, ar spune psihologii. În opinia
mea, este perioada cea mai
frumoasă, cea mai aventuroasă din
viaţa unei persoane, timpul
schimbărilor. Acesta nu este un
termen care să aibă o definiţie
comună. Fiecare din noi o vom
defini într-un mod personal,
original. Unii ar defini adolescenţa
într-un singur cuvânt, însă alţii ar
putea scrie o carte doar pentru a o
defini şi, Doamne, cine nu ar citi o
asemenea carte?!
Adolescentul este acela care nu
poate să fie atent la ce spune
persoana din faţa lui pentru că se
gândeşte la cineva, este mereu cu
capul în nori, are tot timpul planuri,
stă supărat o zi întreagă pentru că nu
primeşte niciun semn de la o
persoană specială, iar seara nu mai
are răbdare şi îi trimite mesaj, el este
mereu îndrăgostit de o persoană, de
un joc, de un film, de o melodie, de o

carte, de o bluză sau de nişte papuci.
Acesta pare să nu aibă un scop uneori,
însă de fiecare dată face lucrurile
pentru un motiv, oricât de stupid ar
părea.

stil de viaţă nefavorabil se poate datora
şi unor probleme în familie, dragoste
sau şcolare, compromiţând viitorul
adolescentului, dacă acesta nu are
puterea de a reveni pe calea cea bună.

Adeseori adolescentul poate fi
văzut pe stradă, cu telefonul, scriind
mesaje, la şcoală, scriind mesaje sau
chiar la petreceri, scriind mesaje. El
are mereu nevoie cineva cu care să
socializeze şi, cu toate că este foarte
trist, în ziua de azi se comunică mai
mult în spaţiul virtual decât în cel real,
iar dependenţa de tehnologie devine
din ce în ce mai mare în rândul
tinerilor.

Concluzia, dacă se poate numi aşa, este
că adolescenţa este un experiment pe
care îl realizează viaţa cu fiecare din
noi, observând la final cum reacţionăm
la amestecul „PERSOANĂ
+ADOLESCENŢĂ”. Unii vor
reacţiona corespunzător, rezultând un
viitor frumos, însă alţii vor adăuga
dependenţe şi obiceiuri proaste acestui
amestec, rezultând un viitor mai puţin
strălucit.

În multe cazuri, adolescentul, care
are nevoie de integrare socială, îşi
doreşte să fie acceptat în unele
grupuri, iar acesta va fi supus unor
provocări, va face orice îi stă în putere
pentru a reuşi, va fi acceptat şi, cel mai
grav, în acel grup, probabil, va avea
parte de influenţe proaste. Va fi uneori
dependent de alcool, ţigări şi droguri
în cele nai negre „scenarii”. Însă, acest

Ioana IEPAN, Clasa aX-a F
Prof. coordonator: Mihaela
POPAN

Desen:
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Încă din primele clipe ale vieţii, ne integrăm în cea
mai inocentă și inofensivă etapă a vieţii, copilăria. Treptat,
evoluând semnificativ, fără a conştientiza nuanţa
temporală, iniţiem trecerea spre o altă etapă a vieţii,
adolescenţa, constituind cea mai critică etapă a vieţii
propriu-zisă, sesizabilă prin producerea unor transformări
fizico-psihice a fiinţei umane, fiind supusă unor încercări
ale vieţii, în care maturitatea, controlul şi responsabilitatea
îşi pun amprenta . Percepţia adolescenţei, oglindită în
fiinţa umană, redă stadiul unei vârste fragede, în care se
succed răsturnări de situaţie, capacitatea intelectuală şi
viziunea umană se extind, dobândind un contur vast,
conduşi spre năzuinţa unor noi aspiraţii, creându-ne
anumite vise şi speculaţii, şi, totodată, o coerenţă
neaşteptată în raţiune .
Universul se extinde, indus în deschiderea unei
porţi spre imaginea subtilă şi delicată a unui viitor
strălucit, în care, involuntar, păşim copleşiţi de
sentimentul riguros al temerii, de beneficiile sau eşecurile
pe care le vom atrage. Acest tărâm aduce în atenţie situaţii
provocatoare, tentante, pe care, prin controlul psihic, le
vom putea manevra, ignora, stabiliţi într-un labirint
„înzestrat” cu obstacole. Să menționăm ideologia conform
căreia adolescenţa apare sub sintagma << perioadei critice
a vieţii>>, prin stadiul vârstei fragede şi influenţabile pe
care o prezintă, sesizând irascibilitatea caracterului,
producerea anumitor reacţii involuntare, de cele mai multe
ori acţionând sub impuls, conştientizate tardiv ca erori,
comiterea anumitor fapte, care finalmente, pot avea
consecinţe fatale. Influenţa poate fi cauzată şi sporeşte prin
implicarea persoanelor cu care interacţionăm, astfel încât
se iniţiază anumite strategii, frecvent întâlnite, în materie

sentimentală, înfiripându-se anumite idile adolescentine,
care, în viziunea tânărului, preiau o conotaţie deosebită,
precum o revelaţie. De aici, supliciul anumitor decepţii
considerate reale tragedii, un impas stagnabil. Totodată,
căutăm independenţă, astfel încât ne detaşăm de părinţi, de
consilierile acestora, ne formăm propriile obiective şi
opinii ignorând „influenţa” acestora. Putem sesiza
jubilanţa personalităţii şi spiritul imparţial în luarea
anumitor decizii, deci simţim nevoia, aparent de un sprijin
moral. Făcând o comparaţie cu etapa copilăriei, în care ne
permitem să comitem anumite erori inconştiet, rezultând
spiritul infantil şi energic, raportându-ne la adolescent,
este necesară înfrânarea anumitor plăceri ale vieţii, pentru
a avea șanse de reușită în viitor .
În concluzie, adolescenţa constituie momentul
optim, în care adolescentul îşi poate crea treptat propria
personalitate, stabilă, invincibilă, constantă, indiferent de
ipostaze, se va concentra pe satisfacţiile pe care le va putea
obţine pe plan profesional, fiind direct preocupat de
propriu-i destin.

Autor: Mădălina PETRUȘ
Clasa a X-a D
Prof. coordonator: Mihaela POPAN

Adolescenţa, vârsta emoţiilor

Adolescenţa este acea perioadă în care fiecare copil

încearcă să se definească, să îşi găsească un rol în viaţă,
perioada în care apar cele mai multe dificultăți, unde
fiecare copil are vise şi speranţe nemărginite.
Aproape maturi şi mult prea copii, ne gândim cum
am putea defini perioada prin care trecem. Unii spun că
este cea mai frumoasă perioadă din viaţa unui om, alţii, din
contra, spun că este foarte greu să comunici cu un
adolescent. Orice s-ar spune, adolescenţa este etapa care
face trecerea de la copilărie la tinereţe.
Adolescenţa reprezintă o perioadă în care fiecare
individ începe să cunoască mai bine lumea, să-i descopere

secretele, să pornească pe cărările neumblate ale vieţii.
Începe să se cunoască pe sine, descoperă laturile
personalităţii lui şi realizează schimbările esenţiale ce îi
marchează existenţa. Adolescenţa reprezintă perioada
idilelor necunoscute, a iubirilor nemărginite, a emoţiilor
trăite la maxim într-un anumit concurs, într-un cuvânt
reprezintă TIMPUL în care nu o să putem să ne reîntoarcem
niciodată. Fiecare om este unic în felul său şi trăieşte într-o
lume a sa. În cadrul acestei etape te maturizezi, începi să
priveşti lucrurile dintr-o altă perspectivă, devii alt om,
diferit de ceea ce ai fost până în acel moment.

Daiana NEMEȘ, Clasa a X-a D
Prof. coordonator: Mihaela POPAN
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HRANÃ PENTRU
MINTE ȘI SUFLET

Motto: Să nu lași să treacă o zi fără să vezi, fără să auzi sau să citești ceva
frumos. (Goethe)
În condițiile actuale, școlii
îi revine misiunea de a inocula
elevilor deprinderi de autoinstruire
și autoperfecționare prin
intermediul tuturor mijloacelor și,
nu în ultimul rând, cu ajutorul
cărții. Lectura are un rol hotărâtor
în îmbogățirea și dezvoltarea
cunoștințelor elevilor, în formarea
gustului pentru citit, în cultivarea și
îmbogățirea limbajului prin
formarea și dezvoltarea unui
vocabular adecvat. Îmi vin în minte
frumoasele cuvintele lui Mircea
Eliade: „Cetim ca să trecem
examene (deci lectura studiu), ca
să omorâm timpul (deci lectura de
loisir) sau cetim din profesiune
(deci lectura informativă). Lectura
ar putea fi un mijloc de alimentare
spirituală continuă, nu numai un
instrument de informație sau de
contemplație”.
Una dintre cerințele
învățământului modern este aceea
de a forma elevilor deprinderi de
studiu individual și de muncă
independentă, capacitatea de a
gândi creator, de a soluționa
individual sau prin conlucrare
probleme ale generației.
Structurată în jurul unor
preocupări permanente pentru
lectură, a discuţiilor despre lectură,
despre drepturile cititorului, a
debutat la
Colegiul Național
Mihai Eminescu în toamna anului
2014 şi continuă și azi
C o m u n i t a t e a . A g re g a t o r u l

Național de Lectură, parte a rețelei
naționale a cluburilor de lectură.
Printre participanţii prinşi în
mrejele lecturii se numără elevi
care, fie au mai făcut parte din
cercuri de lectură, fie au fost
participanţi direcţi la concursuri
naţionale de profil (Olimpiada
Națională George Călinescu,
Lectura ca abilitate de viață), ai
concursurilor de poezie, proză
scurtă şi eseu (Scriitor pentru o zi),
fie cititori motivaţi de gustul pentru
lectură........................
Activitatea e coordonată cu succes
de profesoarele
de limba și
literatura română- Ardelean
Mirela, Popan Mihaela și Tarța
Mihaela - și a debutat cu câteva
discuţii şi chestionare prin
intermediul cărora a fost abordată
problematica influenţei lecturii în
viaţa umană şi a drepturilor
fiecărui cititor. Răspunsurile
elevilor au fost confruntate cu
“Drepturile imprescriptibile ale
cititorului”, formulate de Daniel
Pennac. Printre acestea se numără:
dreptul de a nu citi, dreptul de a sări
peste anumite pagini, dreptul de a
nu termina o carte, dreptul la
bovarism (boală textual
transmisibilă) etc. .............
Întâlnirile au fost coordonate
tematic pentru a surprinde diferite
paliere ale lecturii, niveluri de
interpretare şi integrare a lecturii în
viaţa umană, de (re)descoperire a
plăcerii fundamentale a lecturii. De

Prof.dr. Mihaela-Florentina TARȚA

asemenea, s-au organizat activităţi
diversificate pentru receptorii
pasionaţi de literatură: concursuri,
dezbateri, jocuri de rol, proiecţii,
sloganuri pro lectură, exerciții
creative.
În topul celor mai
apreciate cărți s-au numărat Elias
și Spioana cărturarilor de Sabaa
Tahir, Miss Peregrine. Orașul
pustiu de Ransom Riggs, High
F i d e l i t y d e N i c k H o r n b y,
Persepolis de Marjane Satrapi, Eu
sunt Malala - Malala Yousafzai cu
Patricia McCormick, Flori pentru
Algernon de Daniel Keyes,
Eleanor și Park de Rainbow
Rowel și altele…
Scopul principal este acela
de a-l transforma pe elev într-un
adevărat consumator de lectură,
conștient de valoarea și importanța
cărții în desăvârșirea personalității
lui, de rolul pe care-l ocupă cartea
în relaționarea cu lumea din jur, cu
restul universului.
Prin urmare, Comunitatea
de lectură este un proiect care
răspunde nevoii de lectură într-o
lume grăbită, preocupată de griji
cotidiene, dar având valoarea unei
călătorii şi a unui popas într-o lume
în care cititorul îşi poate asuma
propriile legi, sentimente, iluzii,
vise, care nu sunt numai ale sale, ci
aparţin zestrei umanităţii,
realizând astfel o comunicare cu
“departele” nostru- scriitorul şi
lumea imaginată.
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Strop

S-a rupt din braţele familiei
precum aisbergul se desprinde din banchiză.
Şi-a împachetat visele, nesiguranţa, curiozitatea
alături de câteva haine şi obiecte aruncate-ntr-o valiză.
A lăsat apoi peronul să se piardă în decor,
gustând libertatea şi temerea păsării la primul zbor...
Ea experimenta setea de cunoaştere
precum Sankt Petersburg nopţile albe.
Întrebările sale nu erau lăsate să rătăcească
avea în minte antidot pentru obscuritate.
Visa cu ochii deschişi,
iar dincolo de sticla ce o despărţea de lume
îi transportau gândurile spre est, râuri meandrate,
puţin adânci, în pământul moale - de ape săpate.
Voia să uite conceptul de endemic
şi să joace rolul nomadului vremelnic.
Sfârşit inedit de octombrie:
El Nino a crescut în Atacama
Pata de Guanaco, făcând pustiul să învie.
Schimbă acum peisajul din minte, pe-o altă cugetare
O fi chiar imposibil să pui timpu-n aşteptare?
Şi fuge instant cu gândul în Pădurea Împietrită
Ca mai apoi să spele Deşertul Pictat clipind lent, adormită.
Trezindu-se pe bancheta trenului
îşi reia activitatea de privitor,
ochind lângă şine un muşuroi promiţător.
O găsim închipuindu-şi că cineva o priveşte ca pe o furnică
Alpinistă pe Everest.
Episoade de reverie alternate cu discuţii între călători,
flux completat de reflux, în nevoia de echilibrare.
Îşi analizează mintea sub forma unei mări de nisip,
construieşte caroiaje de paie pentru a-şi ţine ideile la un loc.
Câte boabe de nisip, atâtea posibilităţi, atâtea minuni în lume...
Şi nu se poate abţine din a se întreba:
cât valorează cu adevărat nisipul pentru cineva?
Moldovanu Diana, clasa a XI-a C
Prof. coordonator Sarkozi Gizella

23 ore 56 minute
4 secunde
În galaxia Calea Lactee,
Sub forma unui geoid
Se află Terra-planeta verde
Într-unul dintre cele 7 continente
În Europa
Avand un mediu temperat continental
Se află România
În unul dintre cele 41 de judeţe
Într-un loc uitat de lume
Înconjurat de un peisaj rural
Mă aflu eu…
Temperatura medie a camerei
Lumina becului care mă arde
Cele 4 anotimpuri,
Acum e primavară,
Ciclicitate, circuitul apei în natură
Am nevoie de apă
Alternanţa zi noapte
Răsăritul şi apusul soarelui
Vegetaţie,faună, sol
Viaţa…24 de ore 54 minute 4 secunde
E din nou mâine.
Buhai Elias, clasa a XI-a C
Prof. coordonator Sarkozi Gizella
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DOAMNE, DUMNEZEUL MEU...
De dimineață, când în așternut am tresărit,
Întâia dată, Doamne, la Tine m-am gândit.
Stăteam și mă-ntrebam în gândul meu:
Oare mă mai iubește încă Dumnezeu?
Dar când fereastra am deschis-o spre grădină,
Și mi s-a umplut fața de lumină,
Atunci Ți-am mulțumit de înc-o dimineață
În dulcea și nemeritata mea viață.
Ți-am mulțumit că mi-ai dat de la Tine
Încă o zi în care să fac bine.
Și, chiar dacă Te-am supărat aproape-n toate,
Tu iar m-ai binecuvîntat cu sănătate.
Și-n fiecare zi mă tot gândesc
Că pentru multe am să-ți mulțumesc,
Că pâinea, apa, sarea nu-mi lipsesc
Că sunt pe masa mea când mă trezesc.
O, Doamne, Dumnezeul meu ceresc,
Dă-mi zile să Te preamăresc!
Știu că nimic n-aș merita,
Dar pentru toate eu Îți mulțumesc.
POPAN ANA MARIA, Clasa. a XI-a A
Profesor coordonator: Mihaela POPAN

DARURILE LUI DUMNEZEU
Fiecare zi e un dar,
Toate au ceva special.
Dar uitam să ne oprim
Și în gând să mulțumim
Pentru că noi avem parte
Să vedem și zi și noapte,
Pe toți cei ce ne-nconjoară
Deși viața-i grea,ușoară…
Pentru cerul cristalin și vântul
Care mângâie pământul,
Pentru fiecare dată
Când primim de sus răsplată.
Că avem și noi părinți
Care ne-au crescut cuminți.
Toate acestea le avem
Daruri de la Dumnezeu.
Paula SZILAGY, clasa a IX-a D,
Profesor coordonator: Mihaela POPAN
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ego nr. 6
nu pot să dorm pentru că
s-ar putea să mor de foame dacă nu mă mișc
sunt ca iubirea lui nichita stănescu un animal de pradă
flămând
mă hrănesc cu oameni și cu secretele lor cele mai adânci
dacă stau în același loc prea mult timp devin
l'enfant sauvage cu coarne de cerb înfipte în creier
şi copaci răsăriţi pe coloana vertebrală
voi bântui orașul la 3 dimineața în căutare de victime
dar nu va fi nimeni să răspundă la interfon
pentru că toată
lumea
doarme
iar mie blocurile îmi fac rău
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luminile se sting la cel mai mic sunet
aici păstrăm tăcerea dezgropând poeți morți care să ne
spună
secretul
dar orașul devine prea mare pentru noi și
nu putem decât să ne mulțumim cu jumătatea noastră de
viață și
cu jumătatea de stradă pe care locuiesc doar
oameni vii
zilele când citesc mircea cărtărescu pe stradă
sunt zilele când aripa dreaptă se desprinde de corp iar
trecutul se zbate sub aripa stângă

eu știu că există monștri deghizați în antene parabolice
ce captează visele și apoi le dau drumul în univers
iar eu am nevoie de aventurile mele nocturne
//dacă nu ai vise nu ai nimic//
așa că sunt plecată în căutarea unui pat special
într-o casă fără televizor și fără cabluri care
să-mi intre prin carne și să-mi fure corpul
dacă nu mă întorc
s-ar putea să fiu într-o carte de stephen king

ego nr. 8
în zilele când citesc mircea cărtărescu pe stradă
totul se rezumă la aripa stângă din care
îmi curge un șir nesfârșit de drumuri
fiecare ducându-mă la aceeași viață anterioară
în zilele când citesc mircea cărtărescu pe stradă
totul începe la 6 și 37 de minute dimineața
când ni se intersectează visele în aceeași stație de
autobuz prin care
nu trece nimeni niciodată pentru că aici se prăbușește
cerul
la 6 și 38 de minute suntem deja îngițiți de lună
diminețile astea sunt diminețile în care
hainele nu ascund nici măcar frica
și suntem două jumătăți de oameni înghesuiți în același
autobuz care
nu ajunge niciodată la stația potrivită așa că
suntem nevoiți să coborâm aiurea prin cartiere
depopulate unde

ego nr. 10

în autobuzul care mă duce de cealaltă parte a lumii
se înghesuie necuvintele lui nichita stănescu pe geamuri
și
nu există lumină aici decât o lună care-mi înghite capul
cu sufletul ăsta cosmic pot doar să-mi fac din ochi două
planete
care să graviteze veșnic în mine sau pot
să-mi cos câte o gaură neagră în golurile ce-mi leagă
degetele și
să-mi ascund în ele trecutul
în autobuzul ăsta ni se prăbușesc lumile uneori dar tu
nu ai ce să cauți aici pentru că există o singură lună pe
care
o fur eu de fiecare dată când mi se face dor de
hiperboreea
aici există o vibrație continuă din care se nasc aripi și
de fiecare dată îmi construiesc un palat la granița dintre
lumi
unde îmi las zborul și îmi odihnesc timpul
de cealaltă parte pot să trăiesc dincolo de viață
în apele cosmice ale sufletului unde fiecare
eu e un val liber iar luna îmi spală oasele cu mareele ei
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ego nr. 11
uneori pe străzile goale mi se scurg membrele până
în celălalt capăt al lumii acolo unde mâinile
cresc în interiorul meu iar cu picioarele pot să alerg până la suflet
acolo unde creierul
este sclavul ochilor mei și pot să văd microcosmosuri crescând ca niște plante în
mine
acolo unde valurile
sapă în mare construindu-mi calea spre mijlocul cerului
acolo unde se unesc toate drumurile
uneori mă întorc înapoi pe aceleași străzi goale și tot ce fac este să cad
într-un alt vis în timp ce viața-mi vibrează monstruos de veșnic în spate
mă întorc înapoi strivită de doi plămâni care respiră în afara mea
ca și cum aș fi crescut invers ca și cum m-aș fi întors
înapoi la creație

între calafat și corabia restul e doar o poveste
(acasă e un val putred izbindu-se de patru pereți)
viața e făcută din două bucăți în una din ele mă înec în fiecare vară
ca să mă trezesc strivită de ape undeva între calafat și corabia
(acasă e un robinet din care curg fluvii)
e ca atunci când te trezești în cadă cu pielea vânătă de la atâta căldură
nu mai poți face diferența dintre sângele tău și aburii curgând pe pereți
(acasă e un telescop din care țâșnesc vise)
doar că de fiecare dată când îmi deschid ochii pe cer zboară vapoare
purtând planete dintr-o parte în alta a lumii
(acasă e undeva pe drumuri)
niciodată nu am ajuns până la capăt marea neagră e doar o poveste
dunărea se varsă într-un gol
(acasă e o șină de tren despicând ape)
e la fel de ușor ca atunci când avioanele au lovit turnurile gemene
e răul de mare amestecat cu gustul de frică amestecat cu pielea de găină
(acasă e undeva la sud de granița cu pământul)
nimic nu se compară cu senzația de sufocare/ senzația de*între viață și moarte*/
între calafat și corabia acolo unde se înghesuie toate apele
(dunărea)
Bozantan Georgiana, clasa a XII-a C,
Coordonator: prof. dr. Mihaela - Florentina TARȚA
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Dacă lumea ar ști..
Oh, dacă lumea ar ști...
Că auriul e atât de gri,
Deși pare că ești în al nouălea cer pe veci,
Te trezești la dracu' în beci.
Arzi încet și nu adormi...
Arzi încet și lacrimi torni...
Lacrimile nu-ți sting focul,
Ci îți fac mai fragil locul.
Cu lacrimi în ochi și-n interior fum,
Cu lacrimi în ochi și sufletul scrum...
Cu mâna pe piept aștepți speranța să vină,
Lasă mâna jos,poate tu ești de vină..

Toamna
Vremea celor cu mii de absențe,să scape de corigențe
În care toate frunzele ce pică ajung să-ți atingă umăru’
În timpu-n care de pe termometru scade număru'.

Poate că nu tu, poate că n-ai avut habar,
Caci ți-ai închis ochii când trebuia să vezi mai clar.
Zambește, căci în depărtare mereu e sclipire.
Poți să faci închiderea de ochi să devină clipire.
Afli că cea mai mică frunză are importanță
Și că unde este viață e mereu speranță.
Urcă din beci și uită-te pe fereastră
Bolta cerească este tot albastră.
Adrian Socolan, clasa a IX-a G

În care de la ora unu te trezești acum la șapte
Iei un doi de nu te vezi ,fiindca arunci în ora șoapte
În care totu-i colorat ca fumu' și fiindcă nu-ți înveți la teza tac-tu face ca nebunu’
Când de pe șezlong cu soare, te trezești cu pixu-n mână
Și-n pauză disperat îți scrii tema la română.
Îți pui mama să cumpere flori,să se streseze
Ca la început diriginta absențe să-ți motiveze.
Când ai un zâmbet fals pe față și-i dai florile la doamnă,
Atunci ai în inimă un bun sentiment de toamnă.
Adrian Socolan, clasa a IX-a G
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Șansă sau neșansă
Încercarea mea a fost mereu șansă sau neșansă
Dar scopul a fost mereu unul care m-a băgat în transă.
Așteptând mereu și frecvent dedicând timp
O pierdere mai mare nu am avut, de ce să mint ?
Poate că ce e la degetul mic,nu va rămâne mereu acolo
Dar după ce iți pică faci greșeala de a da cu ocolu'
Dai un semnal să vezi reacția, devine deja ca un joc,
Ca și cum ai mângâia o biserică de lemn cu un băţ din foc.
Singura diferenţă e că lemnu' e inflamabil
Nu arde pentru tine sau pentru sufletul tău amabil.
Rezultatul e inevitabil, e o situaţie fără cheie,
Dar tu,tot mângâi optimist, să vezi dacă face măcar o scânteie.
Poţi mângâia şi pesimist, dar oricum scânteie nu-i,
Încearcă la braserie, nu la biserica satului !
"Nu eşti tu Dumnezeu şi probabil... că nu vei fi"
Asta e ideea absurdă pe care încă o susţii.
Tu ţi-ai pus un gard în faţă şi mai încerci cu-n băţ de foc
Nu fi nebun, încearcă cu tunul, poate ai mai mult noroc...

Adrian Socolan, clasa a IX-a G

Repetiție
Ai avut ceva vreodată și ai vrut să-l deții cât mai mult ?
Dar, încercând să faci asta, mult mai repede l-ai pierdut.
Nu vorbim despre obiecte: mașini, bani sau telefoane,
Vorbim despre viață, momente, timp și persoane.
Întotdeauna o să le pierzi la pachet.
Toate se leagă între ele ca versurile de caiet.
Omul are o natură, el s-a născut așa,
El e mierlă când pierde tot, gorilă când le ia altcineva.
Tu fiind o gorilă crezi că ai fost furat mai degrabă
Și nu vezi că fiind orbit, ai oferit totul pe tavă.
Dar când realizezi, începe să doară necontrolat,
Și din clasica gorilă..ești acum câine turbat.

Negrul nopții
Vine noaptea, se așterne peste noi
Cu visul negru care-o însoțește,
Negru e tot și pereții-s goi,
Doar un felinar în cale ne lipsește.
Puncte albe pe cerul negru
Apar încet pe dinafară,
Ce se întâmplă e integru,
Ca-n fiecare seară…
Negru-i tot ce se transformă,
Codrul, prăpastia și râul
Și se-ndreaptă în altă formă
Când amintirile își dezleagă frâul.

Tu fiind cu psihicu' la pământ, tot mergi mai departe,
Dar tu orbu', ai orbit, și-ai repetat aceleași acte.
Se zice că geniul învață din greșelile altuia
Dar tu nu gândești că ești la pământ și nu înveți nici din greșeala ta. Corpul negru, plimbându-se în noapte
Dezgolit și putred pe interior
Hipnotizat de gânduri deșarte
Repetiția e mama învățării, am auzit asta de mic,
Revine la stadiul anterior.
Dar viața ta se tot repetă și n-ai învățat nimic !
Adrian Socolan, clasa a IX-a G

Pricop Vlad, Clasa a X-a B
prof. coordonator- Mirela Ardelean
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Mireasă a eternităţii

Înger

Lacrima dimineţii
Sărutarea soarelui
Mângâierea pământului,
Eşti voalul luminii
Ce îmbracă trupul păgânului.
Mireasă a eternităţii
Cu înfăţişare de înger,
Aduci liniştea
Peste sufletul meu
Străpuns de păcatul existenţei.
Flori de iasomie
Îţi pui la ureche,
Nu mai există în univers
Ca tine, pereche.
Spirit al vieţii
Tu pluteşti în absolut.

Lumină cerească
Răsfrânge-ţi aripile
Peste trupul cel rece
Şi scufundă-l
În iubirea stelelor.
Vârtejul sufletelor
Deschide-l
Şi lasă floarea raiului
Să înflorească
În toracele omenirii.
Ridică voalul morţii
Şi arată-ţi chipul,
Îmbrăcat în flori de crin.

Jertfă
Dorinţe pustii
Cu umbre stacojii,
Demonii dansează
Şi jertfesc a nopţii mireasă.
Copila fragedă,
Precum floarea de lalea
Cu rochia mulată,
Ce îmbracă talia sa
Cu flori în păr
Şi lacrimi
Ce i se preling pe obraji,
Cade în genunchi
Rugându-se ca totul
Să fie un miraj,
Dar întunericu-i
Fără de milă
Şi-o cuprinde, şi-o stinge
Ca pe-o lumină.
Universul trăsare
Când tânăra
Îşi varsă ultima suflare,
În timp ce noaptea
Se scufundă în a sa,
Desfătare.

Nimfa
La adormirea zilei,
Când soarele se scaldă
În mantia nopţii,
Tu răsari din sămânţa vieţii,
Purtând la gât însuşi timpul.
În inima pădurii,
Te strecori printre razele de foc
Şi laşi frunzele copacilor să-ţi ascundă
Al tău trup gol,
Înşfăcat de alba coroană
A florilor de iasomie.
Cosiţele ţi se scurg uşor pe umeri
Iar natura prinde viaţă, sub a ta urmă.
Eşti darul lacrimilor lumii,
Tu, blândă nimfă
Fără de nume.
Diana CORNEA, Clasa: a XI-a E
Profesor: Mureşan Codruţa
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Coajă de copac

Prăbuşire
Mă prăbuşesc
Şi simt îmbrăţişarea rece,
A văzduhului.
Sufletul meu,
S-a desprins din sărutarea stelelor
Iar acum se scurge
Şi se amestecă
Cu lacrimile universului.
Întreaga mea suflare
Este captivă în acest dans
Al aerului,
De unde nu o sa evadez,
Până-n clipa în care
Aripile tale de arhanghel
O să-mi acopere fiinţa.

Tezaurul nopţii
Din negura timpului, răsari cu chip senin
Tânără fiinţă, neatinsă de chin
Străpungi cerul şi luna o-nconjori,
Peste voalul de crini, sufletu-ţi cobori.
Buclele-ţi de aur, tezaur de lumină
Ai tăi ochi de piatră, scânteie şi alină
Iar în tăcerea nopţii, trupu-ţi laşi usor,
Peste-a-al meu piept, mistuit de dor.
Fiind pierdut în a amorului visare,
Din vraja-ţi dulce nu mai am scăpare.
Ochii de-ar absoarbe frumuseţea ta,
Setea cea eternă n-ar putea alunga.

Coajă de copac
Luna s-a crăpat,
A picurat pe cer
Cu lacrimi de fier
Şi-a lăsat în urma sa
Doar amărăciunea.
Grădinile cu flori
Fetele cu rochii moi
Căprioarele ce gem
Visele îmbibate de ger.
Toate s-au destrămat,
Din cercul vieţii au plecat,
Doar copiii solitari
Cu frunzele vorbesc
Sărutaţi de spini,
Mângâiaţi de crini,
Cu ochii înspre zare,
Simt a universului metamorfozare.
Diana CORNEA , Clasa: a XI-a E
Profesor: MUREŞAN Codruţa

Eliberare
Trup înmuiat de lacrimi,
Deschide-ţi ochii
Şi lasă să fugă tristeţea
Ce s-a înrădăcinat
În al tău suflet.
Smulge scoarţa stacojie
Şi asemeni păsării Phoenix
Înalţă-ţi aripile de foc
Cuprinde visele de aur
Şi lumineză cerul.
Uită-ţi numele,
Ascultă chemarea
Iar în clipa când pământul se prăbuşeşte,
Dă-ţi suflarea.
Diana CORNEA , Clasa: a XI-a E
Profesor: MUREŞAN Codruţa
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VACANȚA MEA GEOGRAFICĂ
Proiectul „Vacanța mea geografică” s-a dorit a oferi o
oportunitate elevilor să-și împărtășească experiențele trăite în
vacanța de vară, în limbaj geografic.
Obiectivul principal a fost acela de a realiza o oră de
geografie cât mai agreabilă din perspectiva elevilor, care odată
provocați în a-și împărtăși experiențele, emoțiile resimțite au
răspuns pozitiv invitației de a reface itinerarul parcurs , împreună
cu toți colegii.
Astfel aceștia au realizat schițe, planșe, desene
conținând itinerarul fiecăruia și emoțiile trăite pe tot parcursul
vacanței de vară: de la destinații exotice la tradiționalele vizite la
bunici la țară, de la trasee montane la plaja însorită a mării și a
piscinelor, de la muzee pline de istorie și cultură la momente
încărcate de spiritualitate în preajma mănăstirilor, toate acestea
putând concura cu succes la realizarea unei hărți a vacanței mari.
Beneficiile acestui proiect au fost multiple, câștigul
esențial constând în îmbogățirea culturii lor generale, precum și
în aspirația ca, pe viitor, să-și dorească să cerceteze și alte
obiective decât cele pe care le-au vizitat până în acel moment.
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Participanții la acest proiect au fost elevii claselor a XI –a A , B și F , activitatea răspunzând cerințelor
programelor școlare în predarea disciplinei geografie la acest nivel.
Profesor: Ramona Mureșan
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Linvgistic și… „Necuvinte”
O analiză mai aparte de dă ocazia se a se sesiza, că
întâlnirea dintre literatură și...știință, fizică (în particular)
nu este rară, dimpotrivă.
Este o întâlnire inevitabilă, întrucât, în ambele domenii
preocuparea este de cele mai multe ori aceeași, aceea de a
descrie, de a reliefa realitatea existențială sub toate
aspectele. Mijloacele sunt, doar, diferite; autori de
literatură au de partea lor imaginația și, mai ales... intuiția
deosebită.
O astfel de întâlnire o constatăm și atunci când facem
referire la metaforele construite având la bază cuvinte din
domeniul științei. Exemplificăm în acest material printro singură metaforă: „laser lingvistic”, întâlnită în poezia
lui Nechita Stănescu: „Necuvinte”.
Ideea pe care vom insista în acest articol, cu
exemplificările necesare, este că, înțelegerea unei
metafore, și apoi a tuturor exprimărilor dintr-un text dat,
care utilizează metafora respectivă, poate fi înțeleasă, pot
fi înțelese, dacă înțelegem mai întâi sensul originar a
termenului care stă la baza ei. Așa că, dacă ne referim la
această metaforă, „laser lingvistic”, trebuie să înțelegem
mai întâi ce semnifică un laser în... fizică.
LASER este un cuvânt construit pentru a desemna o
radiație (R) luminoasă (L) amplificată (A) prin emisie (E)
stimulată (S).
O astfel de radiație are proprietăți deosebite
(intensitatea foarte mare, direcționalitate foarte precisă,
coerență și frecvență foarte stabilă) și, în consecință,
efecte deosebit de puternice. Ea pătrunde adânc, taie,
separă, dislocă, evidențiază, corecteaza, creează structuri
noi etc.
Se cunoaște utilizarea radiației laser pentru a crea
imagini deosebite, inclusiv imagini tridimensionale
(holograme). E nevoie de a cunoaște modul de producere.
Se folosește un mediu material special (cristale, de
exemplu) îmbogățit cu atomi speciali (denumit...mediu
activ), apoi el trebuie tratat special, introducând în el
multă energie. Această energie este „prelucrată” întru-un
mod specific și în final emisă toată odată. Laserele de
putere emit în pulsuri și nu continuu. O emisie laser nu se
obține ușor!
„Visez acel laser lingvistic
Care să taie realitatea pe dinainte,
Care să topească și să străbată
Prin aura lucrurilor.”
Citindu-l pe Nichita Stănescu în „Necuvinte”, vom
înțelege ideea că „emisii” laser întâlnim și în alte domenii.
În afară de Creația Universului, care nu aparține omului,
(dar pe care o poate...mânui, modifica, într-o anumită
măsură). În alte domenii, libertatea de creație, de
manifestare a omului este...nelimitată. Creațiile
intelectuale și comunicarea lor...sunt realizate de oameni.
Exprimările noastre pot fi, sau sunt uneori de tip laser,
„laser de cuvinte”. Acestea vor fi exprimări de forță,
puternice și cu efecte deosebite, acolo unde ajung. Se
înțelege că, astfel de exprimări nu pot fi generate de
oricine, trebuie un mediu special, cu o pregătire asemenea
lui, doar oameni care au acumulat multă energie, energia

cuvintelor!
„Visez acel laser lingvistic...”
Chiar Nichita Stănescu visează la așa ceva și are
numeroase reușite în acest sens. Totuși, nici acei oameni
deosebiți nu pot genera continuu astfel de exprimări (doar
în...pulsuri). Nu se putea să nu existe aici și referirea la cel
mai puternic laser de cuvinte, exprimare de cea mai mare
forță, care a generat marea Creație!
„Cuvântul
(cuvintele) care a fost la începutul lumilor lumii”. La
început a fost Cuvântul...Cuvintele au încărcătură
energetică, deci, este necesar ca într-o exprimare laser să
folosim cuvinte cu multă energie. Doar cu astfel de
exprimări putem evidenția, separa, tăia, disloca...crea
structuri noi.
Ape și lumini în lumină...
Care să taie realitatea dinainte
Care să smulgă întruna luminii
Partea ei de apă, cu pești!”
Doar astfel de exprimări vor face totul mai clar, mai
pur: „și s-o lase tot mai pură și mai singură și mai pură”...
Și când într-un domeniu totul va fi spus, sau vor mai
apărea astfel de exprimări „...până când se face din nou
întuneric”, se exprimă poetul.
„Necuvinte”...? Da, deoarece, raportate la cuvintele
puternice, care apar în exprimările de tip „laser”, celelalte
devin mai puțin importante, aproape...necuvinte.

Articol realizat beneficiind de:
Un „mediu...activ”:
Andreea CHINDRIȘ
Bella POP
Și „energia stimulantă”
Prof. Valer GHERGHEL
PS: Sperăm că, prin acest articol am realizat și noi,
un mic...”laser lingvistic”!
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Utilizarea calculatorului în procesul de
predare-învăţare
Este unanim acceptată o clasificare a
softurilor educaţionale după funcţia pedagogică
specifică pe care o pot îndeplini în cadrul unui proces
de instruire: exersare, prezentare interactivă de noi
cunoştinţe, prezentarea unor modele ale unor
fenomene reale (simulare), testarea cunoştinţelor,
dezvoltarea unor capacităţi sau aptitudini printr-o
activitate de joc.
Din păcate, în urma unei anchete realizate în
învăţământul preuniversitar a rezultat că în
învăţământul liceal calculatoarele sunt folosite mai
ales pentru predarea şi învăţarea informaticii. În
privinţa folosirii lor ca instrumente menite să
uşureze învăţarea altor materii, sunt destul de puţin
utilizate.
Majoritatea specialiştilor consideră că nu trebuie să ne
întrebăm dacă instruirea se îmbunătăţeste prin utilizarea
calculatoarelor, ci cum pot fi utilizate mai bine calităţile
unice ale acestora, care le deosebesc de alte medii:
interactivitatea, precizia operaţiilor efectuate, capacitatea
de a oferi reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor
şi, mai ales, faptul că pot interacţiona consistent şi
diferenţiat cu fiecare elev în parte. Dacă primele realizări în
domeniul instruirii asistate de calculator se concentrau mai
mult pe învăţare prin verificarea cunoştinţelor, ulterior au
început să apară softuri complexe, care încurajează
construcţia activă a cunoştinţelor, asigură contexte
semnificative pentru învăţare, promovează reflecţia,
eliberează elevul de multe activităţi de rutină şi stimulează
activitatea intelectuală asemănătoare celei depuse de adulţi
în procesul muncii. Toate aceste elemente modifică aria
activităţilor profesorului atât cantitativ cât şi calitativ.
Procesul de instruire trebuie să fie regândit.
Trebuie intensificate cercetările privind psihologia
cognitivă. Cadrele didactice trebuie să înveţe să gândească
altfel, să formuleze altfel problemele, nemaipunându-se
accentul pe activităţile intelectuale de rutină.
Utilizarea calculatoarelor va conduce la depistarea
calităţilor unice la om, iar oamenii vor deveni... mai umani.
Educaţia va trebui regândită în raport cu noile posibilităţi
tehnice pe de o parte, şi în funcţie de cerinţele noii societăţi,
pe de alta. Misiunea cercetării educaţionale este de a
devansa momentul istoric prin formularea problemelor
care deabia se conturează la orizontul social, de a construi
ipoteze plauzibile, de a le verifica experimental şi de a
pregăti astfel soluţiile cele mai potrivite pentru momentul
respectiv. Informatizarea învăţământului reprezintă
orizontul zilei de astăzi...

Totuşi, ştiinţele beneficiază de o mai bună
reprezentativitate, fiind urmate de limbile străine.
Din studiile întreprinse pe plan internaţional s-au
desprins o serie de concluzii interesante cu privire la
eficienţa utilizării software-ului educaţional, dintre care
amintim:
§ aproape toate cercetările relevă avantajele utilizării
calculatoarelor în comparaţie cu alte metode;
§ reducerea timpului de studiu;
§ atitudinea faţă de computer se modifică pozitiv;
§ utilizarea computerelor este mai eficientă în ştiinţe
decât în domeniul limbilor;
§ în instruirea asistată de calculator exersarea este
eficientă în formarea deprinderilor elementare, în timp ce
sistemele tutoriale sunt mai eficiente în formarea
deprinderilor intelectuale de nivel superior;
§ instruirea asistată de calculator este mai eficientă ca
instruire complementară, decât ca formă alternativă;
§ elevii care învaţă lent şi cei rămaşi în urmă câştigă mai
mult decat cei fruntaşi;
§ strategiile bazate pe utilizarea calculatoarelor sunt mai
eficiente la nivelurile inferioare.
În România există software educaţional realizat în
ţară în cadrul diferitelor licee, precum şi o serie destul de
variată de produse străine. Din păcate, acestea din urmă,
deşi beneficiază de o grafică mai bună, nu corespund cu
programa noastra şcolară.

Prof. Andreia LUNGU
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Imortalitatea sau Piatra Filozofală
Un subiect fascinant, misterios şi chiar de temut,
alchimia a dat naştere de-a lungul timpului nenumărator
controverse şi teorii pe alocuri fabuloase. Vorba aceea,
omul este veşnic intrigat de ce nu cunoaşte, iar imaginaţia
sa nu are limite… Fără a avea pretenţia să surprind întrun articol întreaga valoare a alchimiei, voi aduce totuşi
câteva lămuriri asupra adevăratelor scopuri care stau la
baza acestei arte. Aparent, nimic nu este mai uşor decât
definirea alchimiei: “arta transmutaţiei metalelor în
aur şi în argint.” O astfel de înţelegere superficială
poate conduce la reacţii de dispreţuire faţă de munca
alchimiştilor. O dovadă este afirmaţia chimistului
Fourcroy: “Alchimia i-a preocupat pe mulţi nebuni, a
ruinat o mulţime de oameni lacomi şi smintiţi şi a înşelat

de-a lungul Evului Mediu, în mijlocul misterelor şi al
simbolurilor, fără a ieşi din stadiul de doctrină ocultă şi
persecutată. Savanţii şi filosofii se amestecă şi se
contopesc cu halucinaţii, magicienii, şarlatanii şi uneori
chiar cu nelegiuiţii, excrocii, otrăvitorii şi cu falsificatorii
de bani.” Pentru marele public, alchimia era un soi de
invocare a Diavolului cu scopul de a obţine aur. În
realitate, alchimia este o artă nobilă şi de asemenea,
complexă.
Pentru alchimiști metalele au fost întotdeauna
considerate niste ființe vii, având fiecare în conținutul lor
Mercur, Sulf și Sare. Potrivit acestei străvechi învățături,
metalul se formează ca rezultat al unor vibrații stelare sau
unde de energie , purtând asadar caracteristicile planetei
sub influența căreia se află.

o mulţime încă şi mai numeroasă de indivizi creduli.”Tot
ceea ce ţine de alchimie implică multe, multe întrebări.
Unde şi când a apărut? Se voia a fi o ştiintă veritabilă sau
era doar un paravan pentru practici frauduloase?
Transformarea metalelor în aur era un deziderat real sau
mai mult o metaforă pentru transformarea spiritului? Ce
semnificaţie aveau complexele simboluri folosite de
aceasta? A învăţat ceva chimia de la predecesoarea ei
magică?” Totuşi, dacă studiem problema ceva mai atent,
observăm că sub termenul de Alchimie se ascunde o
realitate istorică extrem de complexă. Berthelot scria:
„Istoria alchimiei este teribil de obscură. Este o ştiinţă
fără o rădăcină aparentă, care se manifestă brusc în
momentul căderii Imperiului Roman şi care se dezvoltă

AURUL - Soarele, este manifestarea metalului perfect
așa cum soarele este manifestarea vieții pe această
planetă.
ARGINTUL – Luna, reprezintă aspectul negativ al
soarelui fiind în analogie cu culoarea albă.
MERCURUL - Mercur, are o natură extrem de volatilă,
suprafața sa aflându-se într-o mișcare neîntreruptă.
FIERUL - Marte, planeta energiei și a forței.
CUPRUL - Venus, planeta armoniei, a frumuseții și a
dragostei, fiind apropiat de culoarea aurului.
PLUMBUL - Saturn, planeta rece a încercărilor și
experimentelor fiind cunoscut în învățăturile
kabbalistice drept rădăcină a metalelor.
COSITORUL - Jupiter, planeta bunăvoinței.
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Cele 7 metale considerate
planetare sunt simbolizate:
§ aur (Soare)☉ ☼
§ argint (Luna) ☽
§ cupru (Venus) ♀
§ fier (Marte) ♂
§ staniu (Jupiter) ♃
§ mercur (Mercur) ☿
§ plumb (Saturn) ♄
Pentru a-și apăra știința
primordială, alchimistii au recurs la un
limbaj codat și cifrat, la imagini
misterioase și hieroglifice. La acest
cod, ermetic în ochii profanului, se
adaugă muzica și alte creații de
alfabete alcătuite din semne bizare.
Alchimistul, obligat să păstreze
secretul, trebuie să evolueze în
inaccesibil, complicat și abscons,
punând în practică deviza ''obscurum
per obscurius, ignotum per ingotiu''
adică să explice '' obscurul prin ceva și
mai obscur, necunoscutul prin ceva și
mai necunoscut''. Astfel, nu vor putea
auzi și înțelege decât cei avertizati,
inițiații sau, cum îi numea Rabelais,
''cei care fac abstractă chintesența''.
Alchimia trebuie ascunsă față de unii
oameni, pentru că aceasta, precum alte
științe, oculte sau nu, pot da idei și pot
ajuta oamenii, care au dorințe
distructive . Primul tratat de
criptografie, publicat în 1606, apoi în
1676, este '' Steganographia ''. Autorul
acestui tratat este abatele Jean
Tritheme, sau Johannes Trithemius .
''Steganographia'', când a fost scrisă, în
1499, a fost considerată de către
inchiziție atât de periculoasă încât a
fost interzisă mai bine de un secol . În
lucrarea lui Jean Tritheme au fost
utilizate aproximativ 9.000 de coduri
secrete. Cartea nu poate fi descifrată pe
deplin nici astăzi, în era computerelor.
Elixirul tinereții nu este nimic
altceva decât Nemurirea, iar
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alchimistul se apropie mai mult de
mistic decât de știința în căutarea
elixirului.
Așadar, alchimiștii au
căutat neostenit un unic lucru care
apără trupul omenesc de distrugere și
prelungește viața. Acest unic lucru nu
este nici uscat și fierbinte ca focul, nici
rece și umed ca apa, nici cald și umed
ca aerul, nici uscat și rece ca pământul.
Ci este o alcătuire iscusită și
desăvârșită a tututor elementelor, o
unire indisolubilă a trupului cu
sufletul; cea mai pură și nobilă
substanță, care nu poate fi distrusă și
nici nu i se poate face vreun rău de
către elemente și este creată de
alchimie. În prima lui stare, unicul
lucru apare ca un corp de pământ
impur, cu tot felul de imperfecțiuni, el
are în această stare o natură
pământească, vindecând pe dinăuntru
cât și pe dinafară. În cea de-a doua lui
natură, el apare ca un corp de apă,
virtutea lui este superioară acum, este
un remediu împotriva otrăvurilor, pe
care le elimină din inimă, plămâni,
vindecă rănile și purifică sângele. În
cea de-a treia sa natură, ni se
înfățișează ca un corp de aer, de natură
uleioasă, dă frumusețe și tărie
corpului, previne stările melancolice,
crește cantitatea de sânge, vindecă
membrele slăbite, redă putearea
vederii. În ceea ce privește a patra
natură, el apare sub înfățișare de foc, îl
face pe cel bătrân tânăr. În a cincea și
ultima formă, luminoasă și
strălucitoare, strălucind ca aurul și
argintul, toată lucrarea lui naturală e
socotită drept o adevărată minune.
Etimologia cuvântului alchimie ne
spune aşa: ca formă este de origine
arabă (el-kimyâ), dar rădăcina provine
din greacă (kimyâ) şi derivă din khem
(tărâmul negru), nume care desemna
Egiptul în antichitate. Aşadar,
cuvântul însuşi ne aduce informaţii

utile cu privire la ţara de origine, reală
ori simbolică, a artei sacre. Este bine să
precizăm din ce punct de vedere putem
considera lumea alchimiei ca fiind
“închisă”. Ca orice activitate care
provine din poezie, alchimia este larg
deschisă în profunzimile sale intime
către infinitul tuturor posibilităţilor şi
către toate cerurile. Accesul la ea nu
este restricţionat acum decât pentru cei
care şi-au astupat urechile şi nu mai
aud vorbele naturii, la fel cum poezia
va fi mereu închisă pentru cei care au
pierdut contactul cu spiritualul.
Alchimia a fost abordata intensiv chiar
şi în televiziune, fiind produse
nenumărate producţii cum ar fi BlockBusterul anime Full Metal Alchimist
sau Baccano! în care destinul
oamenilor este influenţat decisiv de
alchimie. Adevărul despre alchimie va
sta mereu sub semnul enigmei. Ce a
fost mai mult, o filosofie sau o ştiinţă?
Şi cât de mult a recuperat chimia din
ea? Oricum, să nu uităm că avem totuşi
contribuţii importante şi din acest
domeniu…ezoteric. Laboratorul,
procedeele de purificare (distilarea,
cristalizarea), organizarea în teorie şi
practică, noţiunea de catalizator,
ferment, solvent, sau extract, ideea de
substanță statică şi care devine
dinamică prin transformare, dar şi
nenumăratele motive literare în frunte
cu modelul savantului nebun, pe care îl
vom regăsi atât de des la Mary Shelly,
Balzac, Alexandre Dumas, Jules
Verne, Nathaniel Hawthorne, R. L.
Stevenson , A, Conan Doyle sau
Goethe. Într-un fel şi noi suntem
alchimişti. Nu ne lăsăm noi uneori
seduşi de un trecut grandios, unde ne
închipuim că ar fi trăit marii întelepţi,
păstrători ai tainelor universale pe care
noi le-am uitat şi sperăm să le
recuperăm?

Bibliografie: http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/alchimia-ntre-filosofie-ocult-i-proto-tiin

http://noulpamant.ro/stiinte-oculte/alchimia-intre-fantezie-si-realitate

FlorinTALPOȘ XC, Melisa COROIAN XC, Ovidiu GRIGOR XC
Profesor coordonator Anca Beșleagă
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Stage didactique et culturel
Nous sommes Noëllie et
Amélie, deux étudiantes de
Dijon (France) venues en
Roumanie pour faire un
stage de deux semaines au
Colegiul National Mihai
Eminescu de Baia Mare.
Nous avons été très bien
accueillies par tous le
personnel du lycée.
Au-delà du grand intérêt,
pour nous, de participer aux
cours et de découvrir un
autre système éducatif que le modèle français, il a été très bénéfique pour
nous de voyager en Roumanie et d'aller à la rencontre des roumains.
Nous avons pu visiter la petite ville de Ieud, dans le Maramures historique,
grâce à Anamaria et à sa famille, qui nous ont accueilli et logé. Nous avons pu
goûter à la cuisine de sa maman, découvrir les plus anciennes églises du
village, parfois classées au
patrimoine mondial de
l'UNESCO.
Nous avons aussi été accueillies chez les parents de Vasile. Vasile et Andra
nous avaient organisés une journée fantastique. Sa maman nous avait
cuisiné un très bon
repas le midi.
Ensuite, nous
sommes allés nous
promener au barrage
de Baia Mare, puis
dans les bois pour cueillir des perce-neige. Le soir, nous avons passé
un très bon moment : nous avons joué à un jeu de société et nous avons
beaucoup rigolé grâce à Vasile qui trichait beaucoup !
Nous avons aussi eu la chance d'aller à Bucarest une journée, avec le
train de nuit. Nous avons pu visiter la ville avec Ileana, qui a été une
très bonne guide.
Nous sommes
revenues en France très heureuse d'avoir passé deux semaines en
Roumanie. Nous retiendrons surtout la gentillesse et l'hospitalité des
personnes que nous avons rencontré ; Ileana - notre tuteur du stage, les
élèves et leurs parents, les professeurs, le directeur du lycée ainsi que
le personnel. Nous vous remercions encore tous pour votre accueil très
chaleureux.
Amélie LAMBEY et
Noëllie BINGGELIétudiantes en troisième
année de licence en
sciences de l'éducation à
l'Université de Dijon.

Ileana Vasilescu – tuteur du stage
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« Pique-nique Poétique – #Haikunoi 2016 »
Les Journées de la Francophonie, fêtées au Lycée National
«Mihai Eminescu» par les élèves des classes bilingues
francophones.
Suite au succès enregistré lors de la première édition qui
s'est tenue en 2015, l'Ambassade de France en Roumanie
et l'Institut Français de Roumanie a préparé une nouvelle
campagne „Pique-nique Poétique – Haikunoi”. À cette
occasion, l'événement s'est déroulé simultanément dans
54 lieux, vendredi 18 mars, entre 12h et 14h. Durant ce
créneau, les participants ont eu l'opportunité de prendre
part aux activités proposées par les organisateurs, en
publiant leurs créations poétiques sur la page Facebook de
l ' é v é n e m e n t
https://www.facebook.com/
events/229882140684778
/, ou bien sur la page
T w i t t e r
https://twitter.com/Instit
ut Francez, ou bien sur
leur page
personnelle, sans oublier d'ajouter
l'hashtag #Haikunoi2016. Pour fêter le Mois de la
Francophonie, cet événement de grande ampleur vise à
promouvoir la langue française et le plurilinguisme dans
un climat de
convivialité, auquel ont pris part les
j e u n e s
francophones, leurs
enseignants, mais
également des
personnalités
marquantes du monde
diplom
atique, institutionnel,
ou encore du milieu des affaires.
Hormis le fait que c'est un
mom
ent privilégié pour
partager des
créations
poétiques en
français sur les
réseaux sociaux,
cette rencontre a pour but de
réunir tous les représentants de la francophonie en
Roumanie. L'événement « Pique-nique-Poétique –
Haikunoi2016 »
a été organisé
par l'Ambassade
de France en
Roumanie et
l'Institut
Français de
Roumanie, avec
le soutien du
Groupe des
Ambassades,

Délégations et Institutions Francophones (GADIF), des
Lectorats français, des Alliances françaises, des Centres
et Maisons francophones,
des Lycées
francophon
es. Selon
le
dictionna
ire
Larousse, un
haïku est un
«petit
poème de dix-sept
syllabes, en trois
vers (respectivement de 5, 7 et 5 syllabes) ; le haïku
évoque en général un paysage ou un état d'âme ». Le
principe du pique-nique poétique consiste en la
rédaction de poèmes en français, dont la complexité ira
croissante avec l'âge et les connaissances linguistiques
de chaque participant.
Toutefois, les éventuelles contraintes ne doivent
aucunement
porter
atteinte à la
liberté
d'expres
sion, ou
bien au
choix des
thème
s qui seront
abordés par les
jeunes créateurs
On vous
présente ce que les
élèves de la Xème D
ont e écrit à
l'occasion de cet
événement.

Photos: Valentin ŞIPOŞ, Xie D
Pages coordonnées par Ileana VASILESCU, Rodica
MONE et Maria CIUMĂU
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Une expérience unique
très amusantes et spirituelles que tout a
commencé à devenir très familier. On a
déroulé des activités interactives très
attrayantes telles que : karaoké, réalisation
des vidéos, des Quiz, du théâtre, un défilé de
mode et d'autres jeux intéréssants qui nous
ont aidés à développer nos connaissances de

Pendant les vacances inter semestrielles, j'ai participé,
avec mes collègues, notre directrice et madame
professeur d'ARTE à un stage linguistique en
Belgique, plus exactement à Rochefort. J'ai
commencé ce voyage le cœur un peu serré mais
impatiente d'y arriver et de vivre une nouvelle
expérience francophone parmi des francophones.
Sur notre chemin vers Rochefort, nous avons visité
Vienne et Munich. Lundi, quand nous sommes arrivés
à Rochefort, nous avons été accueillis les bras ouverts
par les organisateurs, des gens aimables et très
sympas. Même si, au début, nous nous sommes sentis
un peu étrangement, une fois les présentations faites,
on a commencé à aimer l'atmosphère et nos émotions
se sont dissipées.
C'est grâce à nos
animateurs, Max et
Matt des personnes

français. Je crois que tout le monde est d'accord avec
moi quand j'affirme que c'était enrichissant pour nous
de ce point de vue.
Mardi, nous avons visité la Grotte de
Rochefort. Mercredi c'était une longue
journée mais une des plus heureuses de ma vie. C'était
le jour où un de mes rêves est devenu réalité : nous
sommes allés à Paris. C'était inoubliable ! Je
n'oublierai jamais la balade le long de la Seine en
Bateau Mouche, la Tour Eiffel, la Cathédrale de
Notre-Dame, le Louvre, la Place de la Concorde.
Comme je n'oublierai non plus la promenade sur Les
Champs Elysées. Tout était très bien, mais a passé très
vite !
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Jeudi, nous avons découvert Bruxelles, la
capitale de la Belgique et le siège des Institutions
Européennes. Nous avons eu 3 heures de shopping.
J'ai profité pour acheter beaucoup de chocolat, des

Outre ces moments de rêve je dois parler
également de ma famille d'accueil, la famille Gonze,
où je me suis sentie comme chez moi. « Ma mère »
d'accueil, une femme très gentille a fait de son mieux
pour que je ne ressente pas le manque des miens de
Roumanie. Et, j'espère qu'un jour nous nous reverrons.
Vendredi, c'était le départ, le cœur gros nous
avons dit „au revoir” à toute l'équipe d'Euro langues et

souvenirs, j'ai pris beaucoup de photos et j'ai vu les
symboles de la ville: Manneken Pis et Atomium.
J'ai goûté aux spécialités de la Belgique: les
gaufres. Mhm...Très bons!

nous sommes revenus chez nous plus riches en
connaissances et amis. Ce stage a été la plus belle
expérience de ma
vie !

Feder Corina Ioana, 10ème D
Prof. coord. dr. Ileana Vasilescu, Maria Ciumău et Cristina Rettegi
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Le début d'une belle

Un jour, notre professeur de
français est venu dans notre classe
avec deux filles qui
étaient étrangères
pour nous.
Premièrement, nous
ne savions pas qui
sont et ce qu'elles
voulaient. Mais
après qu'elles se
sont présentées,
nous avons compris
de quoi il s'agissait.
Elles s'appellent
Amélie et Noëllie,
deux étudiantes
françaises qui
étaient venues en
Roumanie pour un
stage.
Comme nous n'avons pas toujours
l'occasion d'interagir avec des
français natifs, nous avons espéré
pouvoir communiquer avec ces deux
filles afin de développer nos
connaissances de français. Nous n'en
avons pas été déçus ! Les filles ont été
très communicatives, sociables et
ouvertes, ce qui nous a déterminés,

moi et ma collègue Andrada, de les
inviter en ville pour leur présenter les
objectifs touristiques et les attractions
de ces endroits et bien sûr pour
socialiser. Elles ont accepté notre
proposition de sortir. C'était un jour
très sombre et il faisait mauvais. Mais
le froid ne nous a pas empêchés de
passer une belle journée avec nos
nouvelles amies. Nous avons visité la
ville, nous avons admiré ensemble les

bâtiments du Vieux Centre et nous
nous sommes réchauffés en buvant du
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concernant l'impossibilité de
m'exprimer en français ont disparu
comme par miracle.
Dans l'aprèsmidi nous sommes
sortis dans la nature,
nous avons beaucoup
parlé, nous avons ri,
nous avons chanté des
chansons pour les
enfants et nous avons
cueilli des fleurs.

chocolat chaud, occasion idéale pour
se connaître mieux. Comme j'habite
Ferneziu, un quartier à la périphérie
de la ville, je les ai invitées chez moi,
pendant le weekend et elles ont
accepté avec joie mon invitation.
Les cours durant la semaine ont
passé très lentement ou c'était
seulement mon impression et je
croyais que le week-end n'arriverais
plus, tellement j'étais impatient de
passer du
t e m p s
avec elles.
Je dois
avouer que
j'étais un
p e u . . .
inquiet, je
ne pensais
qu'à ce que
n o u s
discuteron
s et surtout
si je.....
pourrais
porter une
conversati
on........
cohérente
dans la langue du Molière. Dimanche
vers midi et demie nous nous sommes
rencontrés devant le lycée et après
c'est parti ! Mon père leur a présenté
les alentours, chez moi, on a pris le
repas dans une atmosphère agréable
et détendue et à un moment donné je
me suis rendu que je pouvais parler
français. « Je peux parler français! »
Quelle joie ! Toutes mes craintes

Au coucher
du soleil nous sommes
rentrés et j'ai joué du
violon pour les filles.
Le soir nous avons
joué au Remi : un jeu,
plusieurs règles ; voilà notre vrai
problème pas la langue française!
Nous nous sommes beaucoup
amusés, ce qui nous a réunis encore
plus.
Après ce jour je me suis rendu
compte qu'un petit geste pouvait
t'apporter de réels amis et que la
langue ne devait pas être une barrière
dans notre communication.

Babici Vasile, XIème D
prof. coordonator:
Rodica MONE
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Norvegiană

Frumosul…în norvegianã
Hva er fint? Det er lykken. Hva er lykke? Lykke er noe som omringer deg når du trenger det mest.
Ce înseamnă frumosul ? Înseamnă fericire. Ce este fericirea? Fericirea este ceva ce te cuprinde Lykke kan
bli funnet i en venn eller en familiemedlem men det viktigste, lykke kan finnes i deg chiar atunci când ai
nevoie de ea. Fericirea poate fi găsită într-un prieten sau într-un membru al selv. Hvis du tror på deg selv,
vil lykke definitivt få opp det beste i deg. Du kan enkelt gjøre andre familiei dar, cel mai important,
fericirea poate fi găsită în tine însuți. Dacă crezi în tine însuți, cu mennesker glade. Alt du trenger å gjøre er
å vaere lykkelig. Lykken kan både vaere en sykdom og siguranță ea va arata tot ce ai mai bun. Poti să faci
cu ușutinta alți oameni fericiți. Tot ce trebuie en kur for det. Jeg skal ikke fortelle deg hva du må gjøre men
prøv å vaere lykkelig og ikke glem să faci este să fii fericit. Fericirea poate fi o boală dar și un leac pentru
boală. Nu-ți spun ce
trebuie å elske.să faci dar
încearcă să fii fericit. Și
nu uita să iubești.

Autor: Maroșan Paul,
clasa XI-C
C o o r d o n a t o r : p ro f .
Șandor Calin
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IL E L
B LO
Noi
in genere diciamo che è
bello ciò che ci piace .Esiste solamente un concetto di
bello personale , particolare oppure di un bello universale comune a tutti gli uomini ?
E difficile che possa essere comune a tutt questo concetto di bellezza ; noi non ci accontetiamo
di dire che piace solo a noi ;vogliamo che ,dal momento che piace a noi ,
piaccia anche agli altri .
Però avete mai pensato che noi consideriamo una cosa bella dopo
averla riflessa su noi stessi?
“Il bello delle cose è nella mente che le contempla”diceva una
volta David Hume ed aveva ragione . Il bello è legato alla mente
, è il riflesso dell'armonia delle cose, la manifestazione della
struttura dell'essere. Oppure è meglio dire che il bello è una
libera creazione dell'inteletto umano , uno schema mentale al
di la di ogni limite oggettivo.
La bellezza ha un potere che noi non la possiamo
immaginare perchè spinge la mente verso la struttura
della realtà .Se noi riusciamo a vedere la bellezza in
tutto ciò che ci circonda possiamo veramente dire
che siamo degli artisti ;i nostri propri artisti ,del
nostro mondo ,del nostro bello .
Il bello è tutto ciò che mette in subbiglio la chimica
delle emozioni e ti stupisce cosi piacevolmente che
vorresti fermare l'attimo e renderlo ineffabile
,eterno... .
Elev : Rad Andreea ,XII G
Profesor: Magurean Gabriela
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Constellation eyes

Some people feel the rain,
Others just feel blue
Don't be mean to yourself
Don't forget the hidden truth:
You are breath and sighs
You are truth and lies
And maybe you feel
Like a hurricane, sometimes
But you are a watercolour sky
With constellation eyes.
So, look in the mirror
And for the very first time
See what beauty is
And how you can shine.
Cornea Diana

Finding you
Whenever you are lost
And you need someone the most,
Look up in the sky
Look at the birds,how they fly.
Don't you feel free?
Just free to be.
Free to think, free to blink,
And if there is someone to blame for it
Make your happiness the first need.
And finally, when you found yourself
Doing a thing that it should have done itself
Just rise and shine
Always keep your head up and smile
Cuz' darling, on this earth,
We are, we were, and we will be loved.
Ilcas Cristina
Prof. coord Faur Luminita

Changing labels
Racism is an important problem that appeared early in the
society. During the 1930's in the southern part of the United States, in
particular, racism had a great influence over people's attitude. It was a
time when segregation left deep marks.
The atmosphere of the communities was a tense one due to
the differences imposed by the law between the white people and the
black people. The whites were the privileged ones, while the black
citizens were still seen as slaves, even though they did not have this
role anymore. As Nelson Mandela said nobody knows how to hate
until that somebody is taught to. I believe that there is no solid reason
for judging a human being by the colour of his skin or other
characteristics alike, which have nothing to do with the level of
intelligence and with one's soul. This unfair mentality, I might say,
was inherited from one generation to another and we all know that
labels are pretty hard to change, especially when they were worn for a
longer period of time.
Even though for some people the situation seemed hopeless,
there were some braver ones, optimistic, dreamers of
and believers into a better world. They were the people,
both black and white, who tried and managed to make a
difference.
Afro-American people began to rise up and
demand their rights. Such people were Martin Luther
King Jr., Aretha Franklin and Rosa Parks in the USA and
Nelson Mandela in South Africa as well as many simple
people who just refused to continue living the same way,
under the racial attitude.
Nelson Mandela became the first black
president of South Africa and received the Nobel Prize
for Peace. Martin Luther King Jr. delivered his famous ''I
have a dream!'' speech, speaking about equality and the
truly important values that should be taken into
consideration when defining somebody. Some,
expressed themselves through art, which in case of
Aretha was music.
There were also white people who thought that the system
was wrong and that society suffered from fear and ignorance. Harper
Lee, an American writer, treats the segregation problem in her
extremely successful book ''To Kill a Mockingbird'' and in the later
one published ''Go Set a Watchman'', continuing the first novel, but
actually being written before it. Again in the field of art segregation
was presented on theatre stages as well as, for example in the
Broadway musical ''Hairspray'' which presents the story of a white
girl Tracy who loves black people's music and tries to promote it on
national television with the help of her friends, bringing together
both black and white people and even being arrested for her actions.
Poverty, fear and ignorance were experienced by both sides
and this made them hate each other, but the important thing to
remember is that there were people who rose above the cloud of
racism and did something for a better world for everybody.
Moldovanu Diana 11C
prof. coordonatori: Simona DICU, Flavia COSTIN
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Dear bittersweetness,
Take a bite from my hell,
and I promise to wallow in yours,
to drink it till the last drop,
from cheap plastic cup,
or your finest whiskey bottle,
whichever you decide to give me
I will not complain...
Take me away from the voices,
from the acid and the salt that fester me,
from the madness of routine
that dulled my edges,
and I will let you cut me open,
and drain me or fill me up
with whatever you shall like,
because they've left me empty
and desireless
and I've lost too many pieces on the way
that cannot be found
Take me away,
and then dump my soulless corpse
in the whirling waters,
and watch me float to the muddy moors
faceless, putrid, mindless puppet,
shade of nothing but the nothingness
that fills the void of vacant hearts
I shall obey,
and I'll sink slowly
and at the bottom of the swamp
you'll find my bones that wait for time
to make mortar of their shards
and you'll take them
and you'll put them
in a frame hanged on your
wall
just the masterpiece I've
longed for,
livid scarecrow of your joys...
By SLEAM Iarina
Clasa a XI-a C
Prof Flavia Costin,
Prof. Simona DICU

NEW
There goes another leaf
Up in the air and down from the tree
Spinning and looping held by the wind
She ends up kissing the ground
As you`d think.
The sunset passed. The ground is cold
The little red rustling one tries to keep him warm.
It started to rain…
Oh, I love that sound!
The tick-tack which reminds me of my loved one.
The autumn changed colours on everything
And the clouds gathered to admire her painting.
Inhale. Exhale. Enjoy the fresh air,
Feel the scent brought by the rain.
Absorb the colours and the peace around
Let them blend with your spirit
And discover this season, this magical one.
Moldovanu Diana, Clasa a 11-a C
prof. Flavia COSTIN, Simona DICU
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Life as a journey
I recently headed my steps on a road
A beautifully rough road where you wander…
I have my eyes glimmering of trust
While your blue eyes have seen this path beneath its crust.
I love my eyes 'cuz they can't lie
And don't stop speaking when my lips are shy.
I love your eyes 'cuz they're so true
They let me see the world in you.
But let's backtrack to the road we're on
I'm on your right, we walk along.
Although it's like my day starts with your night
Somehow we manage not to part.
You fill the air with words, but always know
To hear me out when I'm comfortable to show
The things that make me smile or think
Or questions that once made me sink,
The tangled facts I search an answer for
Or silly things that caught my mind before.
Your mind's glow didn't make you forget to be humble
You're there to pick me up, then laugh every time I stumble.
Able to make everything seem serious, but also fun
We slow down at times just because all the others run.
Your lovely madness keeps me sane
But I'm afraid you want to turn into a warm June rain.
I won't get scared if you tell me you believe in ghosts,
I told you and I meant that I'll be here no matter what the costs.
Maybe you thought that ''US'' stays better in a frame of past
As a beautiful memory or a lesson like it was just another test.
But I'm a fresh page with seventeen lines
While you are one that has been folded a couple of times
I know it seems uncertain, but that's how future's like…
Let me unfold you slowly and come with me on this road.
Moldovanu Diana, Clasa a XI-a C
Prof. Simona Dicu
Prof. Flavia Costin

I need…
1. I need a moment…
A second to look back to what I've done
A fraction to realize what I've become,
I need a trail of smoke to show my way in life
I need to face some problems to stab them with a
knife.
2.I need a moment…
To keep in mind all kind of thoughts
To print them like some well-done shots
To think that I, maybe one day
I'll be a sparkling fair-play
I would enjoy within my game
To see just people with no frame
No fake, no jokes, not even lies,
Not any word that criticise
To have all power in my hands
And to prevent spicy events.
3.I need a moment…
To reconstruct what I destroyed
To take the risk that I can't avoid
I'll do this on my own behalf
Believing that this genuine stuff
Will satisfy me more than enough.
4. I need a moment…
To glare at shapes in front of me
To smile, to wink and dare to see
The beauty of the giant world,
The secret of stories untold.
5. I need to drown myself in the blue skies
I need to bump into surprise
To go on foggy, darken paths
And you to light them with your hearts.
6. I need a moment…
To find my way
To access exit of the play
Enjoying every single day
Wondering if I really have to stay.
Brinduse Dina
prof. Florentina Hanak
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People in Mirrors
Some live their lives from behind a mirror
And try to paint themselves as to suit a trend made clear.
Some spend their time behind a screen while they pretend
They really live and are content.
Some take life as a play
Pretending to truly be the characters which they display
Being afraid that society won't like the actor underneath their
name.
Meanwhile, I just wish I wasn't too, part of this game.
Yes… I've been behind a mirror for one day,
Did stay behind screens I may say
And started acting when my inner child took a step away
To the right from my leading highway.
But still I hope I'll leave at least a day
When our true selves will come out to play.

Moldovanu Diana, Clasa a 11-a C

Prof. Simona Dicu
Prof. Flavia Costin

No time
I bear in mind the soumd of fear
And I still hope it'll dissappear,
Because there is no time to stay,
I feel my hair turn to gray.
I took the risk and start to search
And I believe that my approach
To finding what I want to fiind
Is not very simply combined.
I want to be free, to discover,
I want to run through soft clover
I need to do this, before my time passes
away
I need to have a full play.
I'm sure enough, I'd fell
Adrenaline rushing through me,
I want to fly, to jump, to sink
And then to come and have a wink.
I want to breath deeply and slow,
Slip as arrow from the bow
Smell the cherishing perfume
Of the flowerly spring tune.
Brinduse Dina

prof. Florentina Hanak
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On a sunny morning when the birds were singing happily, the Cambridge's simulation
t
took place in my National College called “Mihai Eminescu”. I decided to take the
C
CAE exam hoping that I will be able to do very well and that everything will be alright.
And I was right! I went there with great expectations and with my heart beating as fast as I thought, it was going to
get out of my chest. When I arrived, the chairs were already being put in their specific space and we were ready to
start. The instructions and the papers were given. The excitement kicked in as I was facing the first task, the
reading combined with the use of English. I was quite scared as it was the first time when I looked at a complete
Cambridge reading task. The concentration could be read on my face.
When the time was up, we were ready to begin the next task which was the writing that was quite easy.
Despite the lack of time to finish and read once again everything that I wrote, I was amazed to see that I could
handle very easily the challange.
The Listening task was as I expected: tricky and brain picking. It was tricky because I had to pay attention
and if I did not, I would lose the exact piece
of information that was the most
important. Furthermore, you had to
process the information given so you can
tick the correct choice.
All in all, the purpose of this simulation
was to show the young students how a
Cambridge simulation looks like. Also,
they could easily see if they can encircle in
time. I was lucky that I had the chance to
take part in this simulation.

Cambridge

IMPRESII

Article written by Tînc Larisa, a-X-a C,
profesor coordonator: Flavia COSTIN

În săptămâna 4-8 aprilie 2016 s-a desfășurat un parteneriat cu fundația Sacro Cuore (Baia Mare) în vederea
desfăşurării, de către un grup de voluntari americani, studenți la Franciscan University of Steubenville, Ohio, United States,
de activități culturale, recreative și educative pentru elevii din cadrul Colegiului Național ”Mihai Eminescu, în cadrul orelor
de Limba engleză şi orelor de Cultură şi civilizaţie în limba engleză.
Impresii în urma activității cu voluntari americani
În urma acestei activități pot spune că am avut ocazia de a-mi testa cunoștiințele dobândite în toți acești ani,
împreună cu niște persoane care vorbesc fluent limba engleză. Pentru mine a fost un privilegiu să pot comunica cu persoane
străine, aflând astfel impresiile lor despre orașul, țara și liceul nostru. Au fost foarte comunicativi, prietenoși și plini de
viață. Împreună am reușit să descoperim asemănări și diferențe între școliile din țările noastre iar astfel am avut ocazia de a
asista la oră de limba engleză într-un mod diferit.(Moisa Diana)
În opinia mea orele care le-am petrecut împreună cu studenții amercanii au fost interesante si interactive.Am avut
posibilitatea să descoperim oameni noi,culturi noi, să impărtașim gânduri și să aflăm lucruri noi unii despre alții și despre
mediile culturale diferite în care trăim.Ceea ce am admirat a fost modul în care am fost abordați de catre ei,fiind structurați
pe grupe am putut să vorbim liber să ieșim puțin din rigorile școlii și a ceea ce ne-am obișnuit că înseamnă limba engleză-am
experimentat intr-adevar momentul acela când engleza ne este de folos,putând să punem în practică ceea ce am învățat.
(Buhai Elias) Impressions
I believe it was a wonderful opportunity to have the chance to communicate with native English speakers, which is different
than talking with people who are trying to learn to speak
English. I consider that my speaking skills and my knowledge
about the American culture improved due to the fact that we
spent a week doing fun activities with American volunteers.
This method of non-formal teaching was very effective mostly
because of their friendly and lovely company. It was a pleasant
way of combining teaching with having a good time. Overall I
personally enjoyed our week with the American volunteers and
I'm hoping that in the future there will be other similar
activities.(Onțiu Laura)
elev: Buhai Elias
Coordonator: prof. Flavia Costin
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CRAWLING UNDER SHAKESPEARE'S SKIN

În acest an, pe 23 aprilie, se împlinesc 400 de ani de la
moartea marelui poet si dramaturg englez William
Shakespeare. În colegiul nostru am marcat acest moment
prin activități menite să-i familiarizeze pe elevi cu valorile
culturale abordate de autor în piesele sale cele mai
cunoscute. Elevii din clasa a XI-a C, profil bilingv engleză,
coordonați de prof.
SIMONA DICU și
FLAVIA COSTIN, și-au
ales o piesă sau o scenă
cheie dintr-o piesă, au
identificat personjele,
temele abordate, decorul
specific epocii
elizabetane, și s-au
familiarizat cu limbajul
shakespearean pentru a
pune în scenă propria
versiune. Am urmărit
aducerea personajelor lui
Shakespeare în zilele
noastre, păstrându-le
trăsăturile de caracter cu
care bardul le-a înzestrat. Elevii au creat decorul și
costumele în concordanță cu fragmentul ales ,din operele
Romeo and Juliet, Hamlet și A Midsummer Night's Dream.
Ceea ce am vrut să scoatem în evidență prin acest proiect
este faptul că Shakespeare este la fel de actual astăzi cum a
fost și în urmă cu 400 de ani, când sălile primelor teatre
londoneze erau arhipline. Așadar titlul proiectului nostru
este grăitor și pornește de la celebrele cuvinte ale autoarei
americane Harper Lee în romanul To Kill Mocking Bird,
pentru a cunoaște mai bine o persoană trebuie să încerci să
te pui în pielea ei.
Impresiile elevilor/ Students' Impressions>
With Shakespeare there is a timelessness and his
creations are of universal appeal. We were honoured to
bring one of his most famous tragedies back to life.
It was a wonderful experience. It abolished our stage
fright and it
stimulated our
creativity. At first,
it was a little bit
stressful, but in the
end we rejoyced in
displaying our
work to the public
and fellow
actors.(Crisan
Raluca, Sleam
Iarina)
Giving life to
Shakespearian
characters was a
v e r y n i c e
experience that
gave us the
opportunity to

express ourselves and test our acting skills like
improvising. For example, there were times when we had to
make up our lines if one of our colleagues forgot his in order
to keep the show going and the public clueless of our
mistakes. Having to
speak in front of a
r e l a t i v e l y l a rg e
public boosted our
self-confidence.
Also, we had to
work in teams. This
taught us to make
compromises
which will be an
useful lesson for our
future selves.
(Morar Cristina)
”This is Lil`
Shakespeare
writing. First, I
want to write a few
words about the real
Shakespeare. He
uses timeless themes and emotions in his stories that are
still relevant today, he explains his characters point of
views, their struggles and reasons without being
judgmental. His stories are remarkable with complex story
plots that show cause and effect. He has created complex
characters that show how certain circumstances can cause
people to fall from grace.
In my opinion, this activity stimulated our creativity in
many ways. Besides this, we worked hard because
everyone knows Shakespeare plays are not easy.(Pop
Robert)
Talking about the Shakespearian activity I have to admit
that it was an interesting activity though the fact that it took
us a pretty long time to prepare for the activity and I was a
little bit nervous about staring in front of a public.
Eventually the activity can be described as a theatre-skill
practicing or something like that but it also had an effect, for
me especially, on the way that I act like when I am watched
by a lot of people. (Susca Ionut).
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După interpretarea unor secvenţe a căror autor este Shakespeare, pot să
spun că am o altă viziune despre lumea teatrului şi a actoriei. Am gustat
câte puţin din oboseala din urma repetiţiilor, din emoţiile constructive sau
mai puţin constructive, din greşelile fireşti, iar la final din aplauzele care
au fost ca şi o ploaie de vară care ne-au scăldat sufletele; acesta a fost
momentul în care am uitat de tot efortul depus, atitudinea negativistă de la
început, s-a transformat într-o obişnuinţă, am cuoscut parcă un alt univers.
Este ca şi cum toată viaţa mi-am petrecut-o pe scenă.
În ceea ce priveşte munca
în echipă, pot să spun că
acesta a fost cel mai
plăcut moment, pentru că
am cunoscut cealaltă
latură a tuturor colegilor.
În timpul repetiţiilor am
fost invăluiţi de o
atmosferă foarte veselă,
plină de întelegere, am
fost ca şi o mare familie.
Aş repeta oricând o astfel
de experienţă. (Sava
Cătălina)
În cadrul activităţii
desfăşurate în săptămâna
altfel, şi anume interpretarea sau reinterpretarea unor scene faimoase ale
marelui autor englez William Shakespeare, noi, simpli elevi am avut
ocazia să ne punem în pielea personajelor şi să încercăm să înţelegem
valoarea cuvintelor într-un mod mult mai corect. A trebuit să lăsăm
emoţiile la o parte, deoarece sala a fost plinăă de elevi de la Şcoala
Generala Avram Iancu. Copiii au părut să aprecieze eforturile noastre e a
interpreta cât mai bine.
Experienţa a fost una plăcută; a fost interesant să fim cei ce interpretează, nu cei care privesc. Consider că de acum
înainte îmi va fi mult mai uşor să comunic şi cu persoane din diferite cercuri sociale. Această activitate mi-a dat şansa să
îmi dezvolt abilităţile personale.(Dragoş Patricia)
Profesori coordonatori: Andrea ARDELEAN, Flavia COSTIN, Simona DICU

Shakespeare for kids
The activity called “Shakespeare for kids” took place in April 19th
2016 at National College “Mihai Eminescu”. In this activity 30 kids were
present from the primary school “George Cosbuc” where their teacher
Adela Chiorean attended.
15 smart students from the high school taught these young and
loving children about Shakespeare and his wonderful creations, through
different fun games.
When we arrived, at 10 o'clock on a beautiful Tuesday morning,
we were putting in place the chairs and the tables so the kids could just sit
down when they showed up ready and excited to have fun!
We split into 6 groups and we switched them in order to get to teach every kid that was in thirst of knowledge. The
games thought them about the members of a family, the fruits and the animals from farms and wild forests.
We felt useful and happy to see that they learn something valuable from us, information that is essential in their
cheerful lives. Like us, the children were joyful and energetic all the time, answering to all of our tricky questions. As
rewards, we gave them stamps for each correct answer given which made them very happy and willing to get as many
stamps as they could possibly get!
All the activity was organized by our English teacher, Ardelean Andrea who took the initiative and took the
activity safely until the end.
All in all, we learned that children can learn best in fun ways that help them better to pay attention. We had lots of
fun and we can not wait for the next similar activity that is going to teach us valuable skills.
prof. coordonator: Flavia COSTIN
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Pagini pentru germanofili
Die Feste feiern wie sie fallen...
Man muss die Feste feiern wie sie fallen, heiβt
es im Volksmund. Denn Feiern ist schön und es macht
Spaβ. Vor allem in der Schule ist es eine gute
Gelegenheit etwas Neues zu lernen und mit den
Mitschülern etwas gemeinsam zu
unternehmen.
In unserer Schule ist es eine
Tradition, die wichtigsten Feste zu
feiern.
Im Oktober haben wir sowohl

das Oktoberfest als auch den deutschen
Nationalfeiertag gefeiert. Zu diesem Anlass haben die
SchülerInnen Plakate über Deutschland und dessen
gröβtes Volksfest vorbereitet. Sie haben fleiβig
recherchiert, gearbeitet und am Ende
ihre Ergebnisse vorgestellt.
Der traditionelle Kartoffelsalat,
der nach einem bayerischen Rezept
von Frau Doris Hafner gekocht
wurde, hat natürlich nicht gefehlt.

Zu Weihnachten waren unsere SchülerInnen
noch fleiβiger, denn sie haben an zwei Projekten
teilgenommen. Als Erstes bekamen wir Besuch von
der 7. und 8. Klasse der deutschen Abteilung der
Schule „Dr. Victor Babes”, die ein kurzes
Theaterstück vorbereitet haben. Es folgte eine
Präsentation über Weihnachten weltweit. Danach
w u r d e n We i h n a c h t s l i e d e r g e s u n g e n u n d
Weihnachtskarten getauscht. Als Zweites, haben die
SchülerInnen der 9.G Klasse am Projekt „Zusammen
zu Weihnachten” teilgenommen, das in der
Kreisbibliothek Petre Dulfu stattgefunden hat und
dem sich auch das Nationalkolleg Vasile Lucaciu, die

Gymnasialschulen Nicolae
Iorga und Nichita
Stanescu beteiligt haben.
Wie wäre der Februar ohne Fasching? Ganz
langweilig, natürlich. Unsere SchülerInnen haben sich
dieses Jahr wieder verkleidet. Zum Programm
gehörten ein von der 11. Klasse aufgeführtes
Theaterstück, ein Tanz, ein Quiz und eine KostümParade. Am Ende wurden die leckeren traditionellen
Krapfen gegessen.
Da wir in diesem Halbjahr eine Freiwillige aus
Deutschland zu Gast hatten, haben wir auch einen
deutschen Nachmittag organisiert.
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Zusammen mit Frau Nora Löffler und mit
SchülerInnen aus dem Nationalkolleg „Gh. Sincai”
haben wir unsere Kenntnisse über Deutschland
getestet, einen deutschen Tanz gelernt, gute
deutsche Musik gehört und ein bisschen gespielt.
Feste schaffen und stärken den sozialen
Zusammenhalt in besonderer Weise. Genau davon
wollten wir euch erzählen.
Articol realizat de doamnele prof. Romina
Fischer si Gabriela Pop

Ich habe diese Thema für meine DSD – Arbeit
gewählt, weil mein Großvater ein Zipser ist und ich
wollte mehr über die Zipser erfahren.
Die Zipser sind eine deutschsprachige Minderheit, die
wir auch heute in Oberwischau finden, aber ihr
Dialekt ist ein bischen verschieden als Hochdeutsch.
Sie kamen hierher aus Oberösterreich von
Städten wie: Gmuden, Badlschl und Ebensee und
auch aus Oberungarn, Zips, der heutigen Slowakei.
Die wurden hierher von Maria Theresa gebracht. Die
Zipser beschäftigten sich mit Holz aus dem Wasser
Tal. Damit sie das Holz runter dem Fluss Wasser
bringen konnten, bauten sie ein Floß aus Holz.
In Oberwischau ist ein Teil Zipserei genannt.
Der Begriff „Zipserei“ (auch „Zipserreih“) leitet sich
von dieser Besonderheit des Baus der Häuser der

Zipser in einer Reihe ab.
Die Zipser feiern dieselben Feste wie die
Deutsche, z.B. St. Martinstag, Advent, Weihnachten,
Fasching, Ostern, u.s.w. Aber die Zipser haben auch
ihre eigenen Gewohnheiten: am Heiligen Abend essen
oder aßen sie zwölf fleischlose Speisen wie z.B:
Graupen Suppe,
Boganzeln, Speisen mit
Mohn und Honig wie:
gekochte Weizen und
Mais, Reis und Grieß in
Milch und auch Pilze.
Tatar Melinda – Elisa, cls.
a XI-a A
prof. Romina Fischer
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Interview mit
Frau Nora Löffler
Farcas Timea und Kozma Larisa, zwei Schülerinnen aus
der 10. E Klasse haben sich am 2. Februar mit Frau Löffler
getroffen und ihr einige Fragen gestellt. Frau Löffler war von
September bis Ende Februar in unserer Schule.
Hallo, Nora! Danke, dass du unsere Einladung angenommen
hast. Wir haben ein paar Fragen für dich. Als Erstes, kannst
du dich kurz für unsere LeserInnen vorstellen?
Ich heiße Nora, bin 19 Jahre alt und habe gerade in
Deutschland mein Abitur gemacht. Ich bin jetzt fast ein halbes
Jahr hier als Kulturweit – Freiwillige. Kulturweit ist ein
Programm der UNESCO Kommission, das Jugendlichen
ermöglicht ins Ausland zu gehen und bei verschiedenen
Organisationen zu arbeiten, wie dem PAD (Pädagogischer
Auslandsschuldienst) oder dem Goethe – Institut.
Wir möchten auch wissen wofür du dich interessierst, wie du
deine Freizeit verbringst.
Meine Hobbys sind meine Freunde und Lesen und das sind
auch die Dinge, mit denen ich meine Freizeit verbringe. Ins
Kino gehen, Musik hören, allein oder mit meinen Freunden ist
super.
Du kommst aus Saarland. Das ist das kleinste Bundesland
Deutschlands. Wie kannst du das Leben und die Leute dort
beschreiben?
Das Besondere am Saarland ist , dass jeder wirklich jeden
kennt, es ist wie ein kleines Dorf, aber mit sehr netten Leuten.
Und jetzt kommen wir zu deiner Tätigkeit als Freiwillige.
Warum hast du Rumänien gewählt?
Eigentlich habe ich Rumänien gar nicht gewählt, sondern mir
nur Osteuropa ausgesucht und wurde dann hierher geschickt.
Ich habe mich aber sehr darüber gefreut, weil Rumänien etwas
ganz Neues für mich war.

Hast du dich bisher hier wohl gefühlt? Was hat dir
am besten gefallen?
Bisher habe ich mich sehr wohl gefühlt, vor allem
sind die Leute sehr nett. Man wird immer
angesprochen, auch wenn ich nur an der
Bushaltestelle stehe und wenn sie hören, dass ich
Deutsch rede, fragen sie auch immer was ich hier
mache. Auch die Deutschlehrerinnen und meine
beiden Sprachlehrerinnen (ich habe inzwischen
auch ein bisschen Rumänisch gelernt) haben mir
sehr geholfen.
Und was hat dir nicht gefallen?
Nicht gefallen – würde ich nicht sagen, aber es gab
viele Dinge, die anders waren, wie z. B. die
Mülltrennung, die bei uns viel wichtiger ist. Wir
nehmen diese Sache sehr ernst, ich bin daran
gewöhnt, dass man das machen muss, ansonsten
wird die Umwelt zerstört.
Du warst in drei Schulen tätig und hast viele
SchülerInnen kennen gelernt. Hast du vielleicht
ein paar Tipps für sie?
Sprachen lernen ist sehr wichtig, denn Sprachen
helfen weiter. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt,
sie sollen ins Ausland gehen, man kann tolle
Erfahrungen machen und neue Kulturen
kennenlernen.
In wenigen Wochen bist du wieder zu Hause in
Deutschland. Was für Zukunftspläne hast du?
Ich werde Sozialpädagogik studieren.
Sozialpädagogik ist ein Studium, das es ermöglicht
später zu arbeiten, entweder in einer Schule, in
einem Kindergarten oder im Altenheim. Außerdem
möchte ich noch viel reisen – vor allem in
Osteuropa. Mein nächstes Ziel wird jedoch erst
einmal Irland sein, um mein Englisch zu
verbessern.
Danke, Nora für deine Antworten wir wünschen
dir alles Gute weiterhin und hoffen mit dir im
Kontakt zu bleiben.
prof. Romina Fischer
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Eine Herbstgeschichte…
Vor 38 Jahren habe ich einen Jungen kennen
gelernt.Er hieß Tom und vom ersten Blick sah ich
irgendetwas Besonderes an ihm. Er hatte eine
gewisse Seriösität, aber auch einen gewissen
Zauber.
Es war ein kalter Herbst im Jahre 1978, die Sonne
schien, aber es war eine schneidende Kälte.
Tom wollte mir etwas Wichtiges erzählen, aber er war
zu erschrocken.Wir waren Freunde seit neun Jahren
und wir haben uns nie gestritten und Ehrlichkeit war
besonders wichtig für uns.
Er guckte mich an und sagte:,,Kathrin,ich weiß nicht,
wie ich dir das sagen soll, es ist ziemlich schwer für
mich, dir das zu erklären. Egal was passiert,bitte,bitte
bleib meine beste Freundin!''
,,Jetzt sag schon'',sagte Kathrin. ,,Ich bin in einer
Zauberschule seit diesem Herbst und ich habe ein

Zaubermädchen kennen gelernt.''
,,Ich wusste,dass du etwas Besonderes bist!'' ,,Ja, ich
fühle mich am wohlsten da und es ist wie zu Hause. Ich
fühlte mich niemals so sicher und verstanden!''
,,Egal,was auch passiert, Tom, wir werden für immer
Freunde bleiben, auch wenn ich mich in einem
Werwolf verwandle.''
Die Blätter fielen und die Zeit verging, aber ihre
Beziehung ist niemals abgebrochen, sie blieben
Freunde fürs Leben.
Bumb Dragos Alessia, cls.a 10 a E
Profesor coordonator: Gabriela Pop

Er
Er hat die schonsten Augen
Nur ihm kann ich vertrauen
Sie glänzen wie die Sterne
Ich kann sie erkennen von Ferne
Er ist kein Millionär
Aber ich liebe ihn sehr
Er heilt mir meineWunden
Ich bin froh, dass ich habe ihn gefunden
IchliebedichjedesJahr
Nicht nur am 14ten Februar
Ich hoffe, dass wirkonnen bleiben
Von jezt bis Ewigkeit zusammen !
Poezie compusa de Farcas Timea, cls.a 10 aE
Profesor coordonator: Gabriela Pop
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De ce să alegi Colegiul Național
”Mihai Eminescu”
§ Vei fi liber să gândești și să te exprimi
§ Vei fi apreciat, indiferent de aspiraţiile tale
§ Vei avea un caracter puternic, fără limitări
§ Îți vei găsi locul oriunde în România, în Europa și în lume,
pentru că îți oferim:
- Bacalaureat Francofon
- pregătire și certificare ECDL și CERTIPROF (informatică)
- pregătire și certificare CAMBRIDGE, TOEIC, TFI (engleză)
- pregătire pentru obținerea atestatului DELF (franceză)
- pregătire pentru obținerea atestatului DSD (germană)
§ O paletă largă de activităţi extraşcolare:
- concursuri literare
- teatru francofon
- teatru în limba română
- cerc de lectură și dezbateri
- reviste în limba română și în limba franceză
- parteneriate și schimburi culturale europene
- proiecte naţionale şi internaţionale
- activităţi sportive

COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” BAIA MARE
PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA a IX-a
anul școlar 2016-2017

http://cneminescu.licee.edu.ro
e-mail: colegiul_mihaieminescubm@yahoo.com

FILIERA VOCAŢIONALĂ
PROFIL PEDAGOGIC
SPECIALIZAREA EDUCATOR - PUERICULTOR
1 CLASĂ (28 locuri)
FILIERA TEORETICĂ
PROFIL UMANIST
SPECIALIZĂRI:
- ŞTIINŢE SOCIALE - 1 CLASĂ (28 locuri)
- FILOLOGIE - 6 CLASE (168 locuri)
SUBSPECIALIZĂRI:
FILOLOGIE
1,5 CLASE (42 locuri)
BILINGV ROMÂNĂ-ENGLEZĂ
2,5 CLASE (70 locuri)
BILINGV ROMÂNĂ-FRANCEZĂ
1 CLASĂ (28 locuri)
BILINGV ROMÂNĂ-GERMANĂ
0,5 CLASE (14 locuri)
BILINGV ROMÂNĂ-SPANIOLĂ
0,5 CLASE (14 locuri)
TOTAL LOCURI ÎN COLEGIU PENTRU CLASA a IX-a =224
Pentru specializarea BILINGV ROMÂNĂ-SPANIOLĂ nu se susține test de limbă străină,
admiterea se face computerizat. Limba spaniolă se va studia de la nivel începător.
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Elevi care au obținut rezultate la Olimpiadele Școlare
faza Națională
în anul școlar 2014-2015

pagini coordonate de prof. dr. Ileana Vasilescu, secretar Alina PUȘCAȘ, prof. Ramona BENCZE
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INTEGRAREA COPIILOR PREȘCOLARI ÎN
GRĂDINIȚE PRIN ACTIVITĂȚI PRACTICE

Progresele înregistrate de
copil pe parcursul vârstelor, în
domeniile motricității, lingvistic sau
intelectual au implicații esențiale
pentru dezvoltarea socială, iar
realizările într-un domeniu se
dobândesc prin integrarea copiilor
prin activități practice.
În cadrul proiectului am
încercat sa dezvolt adaptarea copiilor
preșcolari, chiar integrarea lor prin
diverse activități practice. În acest
proiect au fost implicați 80 de copii din
grădinițele colaboratoare (Grădinița
nr.27, Grădinița Floare de Colți,
Grădinița Otilia Cazimir)şi 60 elevi
din Colegiul Național Mihai
Eminescu.
Educaţia și integrarea copiilor
preșcolari în grădiniță prin activități
practice au condus la dezvoltarea
socializării copiilor
prin desene,
modelaj, pictură. De cele mai multe
ori, copilul îşi lărgeşte orizontul
cunoaşterii şi întrebările lui devin din
ce în ce mai interesante şi chiar
problematice, ceea ce îi determină pe
copiii preșcolari să-și dezvolte
creativitatea, inteligența ,
comunicarea.
Copiii au nevoie să
construiască, să deseneze și mai ales
să socializeze prin diverse jocuri, să

participe în excursii şi
drumeţii, la diverse
acţiuni interesante,
pentru a-i face să
iubească mai mult
activitățile practice
decât televizorul,
internetul etc.
Elevii care au
participat la acțiuni
practice cu acești copii,
au reușit să-i
familiarizeze cu mediul
din grădiniță și să-i integreze mai usor
în grădinită. De aceea, orice activitate
practică i-a determinat pe copii să se
cunoască mai bine și să-și dezvolte
motricitatea fină și grosieră.
Obiectivul general a fost implicarea
elevilor, respectiv a copiilor preșcolari
în activitățile practice de la grădiniță,
prin care s-au urmărit obiectivele
specifice. Cinci obiective au stat la
baza alegerii activităţilor care au fost
realizate:
1. Conştientizarea Activităţile practice au determinat
copiii să aibă încredere în forțele
proprii,să-și dezvolte abilitătile
practice și să se integreze în grădinita.
2. Cunoaşterea Determinarea copiilor preșcolari să-si
dezvolte creativitatea și imaginația,
putând să interactioneze cu mediul din
grădinită.
3. Formarea de atitudini - Prin
formarea atitudinilor, copiii și-au
dezvoltat valori și sentimente care i-au
ajutat să se acomodeze în grădiniță.
4. Formarea şi dezvoltarea de
deprinderi - Copiii din grădiniță și-au
dezvoltat motricitatea fină și grosieră,
abilitatea de a modela , de a mototoli
etc.
5. Participarea - Elevii si copiii
au participat la acțiuni practice

împreuna, ceea ce a condus la
integrarea lor in grădiniță și
dezvoltarea cunoștințelor despre
mediu, familie, societate, etc
În cadrul proiectului grupul
țintă au fost implicate cadrele
didactice, profesori, educatoare,elevi
din liceu și părinții. În cadrul
activităților practice, părinții au
învățat cum să folosească materialele
pentru dezvoltarea morticității fine și
grosiere ale copilului și cum să-l ajute
pe copil să se adapteze mai ușor.
Perioada în care s-a desfășurat
proiectul a fost la începutul lunii
septembrie 2015 până în decembrie
2016, unde au avut loc diverse
activități de dezvoltare a
deprinderilor, de modelare, desen , de
fapt de dezvoltare a creativității și a
proceselor cognitive.
Prin activitatea de lipire, de
mototolire, copiii și-au dezvoltat
abilitatea practică (Vaza cu flori),
regulile elementare ale unui
joc(Săculețul fermecat), ceea ce a
condus la cunoașterea mediului din
grădiniță. Prin activitățile practice,
copilul a devenit sociabil, reușind să se
exprime liber. Ei au fost stimulați să se
joace și să coopereze, chiar să
stabilească relații cu ceilalți copii.
Prin urmare, proiectul a avut
succes, iar organizrea unor activități
practice a condus la dezvoltarea
comportamentului social , ccea ce a
determinat integrarea lor
într-un
mediu nou, grădinița.
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