
1 Eminesciana, nr. 3, 2007

Evenimentul cultural cel mai important al
acestui an a fost comemorarea marelui sculptor
român Constantin Brâncuºi (1876 - 1957). Anul
2007 a fost decretat de UNESCO ºi de mari
artiºti ai lumii "Anul Brâncuºi". În vacanþa 2007
am avut prilejul sã ating cu piciorul ºi cu partea
rezonantã din suflet aºezãri de care se leagã
numele a douã genii ale culturii româneºti
Ipoteºtii lui Eminescu ºi Hobiþa lui Brâncuºi. Aºa
mi-a venit ideea sã pun în legãturã cosmosul
operei celor doi mari creatori. Dacã la Ipoteºti m-
a bucurat un complex memorial cu deschidere
spre cultura europeanã la Hobiþa te poþi întâlni cu
modesta casã gorjeanã care conþine tocmai
miracoloul brâncuºian, acel arhetip esenþial
dãtãtor de intuiþii originale. O lume a armoniei
vegheatã de Orion cum zicea Blaga în semn de
mare preþuire pentru „geometria înaltã ºi sfântã”
(Blaga l-a cunoscut ºi a scris despre Brâncuºi
încã din tinereþe, în timp ce Brâncuºi afiºa pe
pereþii din atelierul parizian citate din operele
blagiene).

Revenind la Eminescu ºi Brâncuºi, cred cã
am putea asocia Luceafãrul eminescian cu
Coloana fãrã sfârºit. În ambele opere ideea
nesfârºirii poate fi uºor intuitã. Eliade vorbea
despre faptul cã fiecare mare creator descoperã
marile simboluri în mod intuitiv. Eminescu ºi
Brâncuºi au simboluri care îi apropie, cum ar fi
ideea zborului ºi cea a nesfârºirii. Amândoi vin
din stâlpul cosmic prezent în folclorul românesc.
Brâncuºi spunea despre celebra lui operã de la
Târgu Jiu cã pe ea se sprijinã cerul. Face
legãtura dintre cer ºi pãmânt. Este arborele vieþii.
Este ideea zborului spre infinit. La Eminescu
visul Cãtãlinei este un zbor spre Hyperion, iar
zborul hyperionic urmãreºte pelerinajul spre
fiinþã. Cele douã opere conþin o sugestie adâncã.
Cea a nesfârºirii. ªi se întâlnesc în formula
memorabilã a poetului american Carl Sandburg:
„Brâncuºi a vrut sã-i samene lui Dumnezeu ºi i-a
reuºit pe deplin acest lucru”. Nu ºtim dacã
Eminescu s-a dorit Demiurg, dar ºi lui i-a reuºit
cu prisosinþã. Iatã cum douã locuri din România
pot sã te invite la asociaþii cosmice. De aceea
sugerez celor care vor trece prin Ipoteºti ºi
Hobiþa sã afle alte asemãnãri între Eminescu ºi
Brâncuºi. Sunt locuri dominate de tãceri
miºcãtoare.

Prof. Ioana PETREUª

Eminescu ºi Brâncuºi
Colinde, colinde!

Colinde, colinde!
E vremea colindelor,

Cãci gheaþa se-ntinde
Asemeni oglinzilor
ªi tremura brazii

Miºcând rãmurelele,
Cãci noaptea de azi-i
Când scânteie stelele.

Se bucurã copiii,
Copiii ºi fetele,

De dragul Mariei
Îºi piaptãnã pletele.
De dragul Mariei
ª-a Mântuitorului
Luceºte pe ceruri

O stea cãlãtorului.

Mihai Eminescu

Nu este puþin ceea ce datoreazã gândirii
occidentale cultura lui Eminescu, dar cuvântul
liric în care se transfigureazã lumea lui este scos
din izvoarele tradiþiei autohtone. Pânã ºi temele
care par luate cu împrumut din romantismul
european - acea problematicã filozofico-
religioasã atât de bogatã ºi de interesantã în chiar
contradictorietatea ei - îºi au rãdãcina în humusul
creºtinismului primitiv, se încadreazã în climatul
neoplatonic al patristicii rãsãritene. ªi dacã
sufletul popoarelor se oglindeºte în cuvântul
poeþilor, Eminescu reflectã ºi în aceasta istoria
intelectualã a poporului sãu, depunând mãrturie
pentru ea.

Rosa Del CONTE

Talon Concurs
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Pentru colegii no tri din clasele a XII-a
…sã mai i râdã
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O experienþã europeanã
S-a încheiat cu succes

cea de-a doua etapã (8-22
o c t o m b r i e 2 0 0 7 ) a
proiectului „L'EUROPE EN
PARTAGE un parteneriat
scolaire entre France et la
Roumanie à l'occasion de
l'entrée de la Roumanie
dans l'Union Européenne”
pe care liceul nostru l-a
desfãºurat în parteneriat
cu Lycée Général et
Tehnologique „Ismaël
Dauph in ” Cava i l l on ,
Franþa.

A fost o minunatã ocazie nu numai de validare
profesionalã a celor care au fãcut posibilã înfãptuirea
acestui schimb, ci ºi de vizitare a unor spaþii europene
de excepþie: nordul Italiei (Venezia, Padova, Milano,
Genova), sudul Franþei (Provence regiune încãrcatã
de istorie ºi culturã), Germania,Austria ºi Ungaria.

Aºa cum s-a prezentat ºi în ºedinþele Consiliilor
profesorale, proiectul a implicat un numãr
semnificativv de elevi (40, din clasele a IX-a pânã la a
XII-a), precum ºi 5 cadre didactice. Cu toþii am
reprezentat Colegiul Naþional „Mihai Eminescu” în
schimbul pe care l-am efectuat la începutul lunii
octombrie 2007. Activitãþile de proiect, precum ºi cele
de loisir s-au desfãºurat în condiþii demne de
emblema ºcolii noastre ºi
de statutul de ºcoalã
e u r o p e a n ã , e c h i p a
pedagogicã formatã din
Marius Crãciun director,
R o d i c a M o n e
coordonator, I leana
Vasilescu, Teodor Marton
ºi Ion Mociran membri ai
ech ipe i de pro iec t )
s u p e r v i z â n d c u
c o m p e t e n þ ã t o a t e
intervenþiile elevilor.

Tema proiectului este
studierea comparativã a
doi poeþi contemporani,
Mihai Eminescu (1850-
1889) ºi Paul Verlaine
(1844-1896), care au marcat epoca ºi þara în care au
trãit ºi au creat. Activitãþile propuse ºi sarcinile
concrete de lucru vizeazã un studiu aprofundat
asupra unor poezii aparþinând celor doi poeþi, studiu
comparativ de texte, studiu de tablouri ale artiºtilor-
pictori din perioada vizatã, redactarea de eseuri,
realizarea de albume foto ºi de CD-uri.

Domeniile pe care proiectul le atinge tematic
asigurã interdisciplinaritatea: literaturã ºi artã (prin

analiza de texte ºi tablouri); geografie-istorie:
teritoriile europene: unitate/diferenþieri; culturã,
tradiþii, folclor, artã popularã: vizitarea unor obiective
din Maramureº ºi Bucovina.

Schimburile între cei doi parteneri se realizeazã via
Internet precum ºi prin cele douã mobilitãþi: aprilie-mai
2007 România, octombrie 2007 în Franþa.

În contextul favorabil în care România este stat
membru al Uniunii Europene, proiectul nostru se
aliniazã pe direcþia valorizãrii potenþialului intelectual
ºi cultural al elevilor ºi cadrelor didactice implicate,
promoveazã ºi încurajeazã învãþarea limbilor strãine
prioritate majorã a UE. De asemenea, proiectul
dezvoltã competenþe-cheie, aºa cum sunt ele
formulate în cadrul European Comun de Referinþã ºi
asigurã, prin diversitatea ºi complexitatea activitãþilor
propuse, interdisciplinaritatea, multiligvismul,
interculturalitatea.

Proiectul promoveazã valori locale ºi naþionale ale
culturii române, promoveazã imaginea, cultura,
civilizaþia municipiului, judeþului ºi þãrii noastre.
Obiectivul general este o mai bunã cunoaºtere
reciprocã a celor doi parteneri, prin moºtenirea
culturalã a celor douã þãri, dar ºi direct, în cadrul
mobilitãþilor planificate. Obiective specifice sunt:
iniþierea elevilor în demersul de cercetare (în ºcoalã,
la arhivele locale, etc.), formarea elevilor ca cetãþeni
ai Europei; motivarea elevilor ºi a profesorilor pentru
munca în echipã; motivarea pentru implicarea în

activitãþi extracuriculare;
modernizarea metodelor
de predare-învãþare;
stimularea în vederea
impl icãr i i e levi lor ºi
profesorilor în derularea
altor proiecte ºcolare.

Rezultatele (unele
încã în lucru, dat fiind
faptul cã proiectul se
încheie la finele anului
2007) sunt cele scontate
iniþ ial: realizarea de
portofoli i pedagogice
t e m a t i c e , C D d e
p r e z e n t a r e a
r e g i u n i l o r / þ ã r i l o r
partenere în proiect, CD

de prezentare a celor doi poeþi studiaþi în cadrul
proiectului, albume foto, eseuri/traduceri/articole de
presã, mini-film realizat în comun de cei doi parteneri,
corespondenþã via Internet între elevii români ºi
francezi, expoziþii de fotografii ºi de produse în sediul
CDI al unitãþii noastre ºcolare, postarea parþialã a
produselor pe paginile web ale unitãþilor ºcolare
partenere. prof. Marius CRÃCIUN

Director al Colegiului Naþional „Mihai Eminescu”
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Unul dintre motivele pentru care particip la mai
multe proiecte ºcolare ºi extraºcolare este acela cã
realizez importanþa lor în viitorul meu. În ce sens?

Aceste proiecte mã ajutã sã-mi dezvolt aptitudinile
ºi abilitãþile astfel încât sã le pot folosi în cele mai utile
scopuri atât pentru mine cât ºi pentru alþii întrucât
înainte de a încerca sã-i cunoºti pe alþii este bine sã ºtii
totul despre tine. Implicarea în astfel de proiecte nu este
nicidecum un timp pierdut sau sursã de obosealã în
plus, ci dimpotrivã te ajutã sã gãseºti rãspunsuri la
întrebãri specifice vârstei pe care o avem, întrebãri
precum: cine sunt? ce facultate sã aleg? sau ce sã fac cu
viaþa mea? Poþi sã laºi totul în voia lui cronos sau poþi sã
alegi tu pentru tine. Suntem la
vârsta la care începem sã luãm
decizii serioase ºi care ne
vizeazã în mod direct.

La fel ca ºi mulþi alþii îmi
doresc ca România sã devinã
membrã cu temele fãcute
printre europenii cu acte în
regulã pentru a avea cu toþii o
viaþã mai frumoasã ºi mai
liniºtitã în care oportunitãþile de
dezvoltare economicã sã vinã
una dupa alta. Cu toate acestea
sunt conºtientã cã acest lucru nu
se poate întâmpla dacã noi nu
vom face nimic în aceastã
privinþã. Având în vedere cã
sunt încã elevã sunt conºtientã
cã nu prea pot schimba sistemul
greoi care funcþioneazã în
prezent în aproape toatã platforma socialã, dar pot sã
mã pregãtesc ºi sã mã informez cu privire la soluþiile ºi
alternativele existente.

Motivatia mea vine din interior ºi este alimentatã de
dorinþa de a face tot ce pot pentru a-i ajuta pe alþii. Îmi
place sã mã implic la maximum în tot ceea ce fac ºi sunt
foarte mulþumitã atunci când reuºesc sã mã achit de
toate sarcinile pe care le am. Sunt foarte perseverentã ºi
de aceea nu mã opresc atunci când apar obstacole sau
probleme în calea atingerii unui obiectiv.

Stiu sã mã bucur de succes, dar ºtiu ºi sã învãþ din
greºeli.

Proiectele la care am participat în aceasta varã m-au
ajutat sã-mi formez strategia de abordare a unei
viitoare cariere, dupã ce am fãcut distincþia clarã dintre

job ºi carierã (multã lume confundã cele douã noþiuni),
sã mã autoevaluez ºi sã mã cunosc în profunzime
pentru cã prin prisma calitãþilor sã îmi corectez
defectele. Totodatã am înþeles cât de importantã este
informarea în dezvoltare ºi cã trebuie sã ne folosim din
plin de toate mijloacele care ne sunt puse la dispoziþie
pentru a cãuta, asimila ºi pune în practicã informaþii ºi
idei noi, deoarece este esenþial sã ajutãm la întocmirea
unei evaluãri corecte a relaþiei dintre nevoile noastre,
ale tinerilor ºi politicile de tineret existente pentru
realizarea mãsurilor strategiei în domeniul de acþiune ºi
a creãrii unei infrastructuri specifice serviciilor ºi
programelor pentrut tineret.

Beneficiile chiar dacã nu sunt vizibile pe moment ºi
succesul întârzie sã aparã, pe termen mediu sau lung
efectele benefice asupra personalitãþii noatre vor fi mai
mult decât vizibile ºi puteþi fi convinºi cã acestea
valoreazã mai mult decât orice premiu material.

Încercati sã vedeþi ce satisfacþie aveþi atunci când
sunteþi felicitat pentru o acþiune bine fãcutã sau când
sunteþi premiat pentru un proiect bine realizat. Sau
chiar dacã nimeni n-o sã vã felicite sau n-o sã vã
premieze, faptul de a ºtii cã tu eºti cel care a realizat o
activitate sau cã tu ai reprezentat scânteia care a aprins
un concurs sau un eveniment deosebit, îþi dã un imbold
spre autodepãºire ºi vei dori sã dai din ce în ce mai mult.
Pentru mine a devenit ca un viciu de care nu ma mai pot
lãsa. Si cum bine spune o vorbã, chiar "un rãu necesar".

Denisa PINTEA (XI)
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Încã o verigã strânsã în lanþul european
Legatura europeanã s-a produs ºi

pentru eminescienii bãimãreni care, la
început de 2007, au participat la Proiectul
l i n g v i s t i c S o c r a t e s - C o m e n i u s
«Patrimoniul cultural-mijloc de apropiere
în t re douã prov inc i i europene:
Maramureº-Zaragoza», derulat cu
sprijinul financiar al Comisiei Europene,
realizând un schimb de experienþã cu
Institutul 'Los Enlaces' din Zaragoza.

Astfel, 25 de elevi ai Colegiului «Mihai
Eminescu» din Baia Mare, însoþiþi de cinci
cadre didact ice, am petrecut o
saptãmânã (5-11 februarie) în cadrul
familiilor aragoneze, cunoscându-le
preocupãrile lor cotidiene ºi încercând sã
obesrvãm cât mai multe asemãnãri
culturale ºi sociale între stilul nostru de
viaþã ºi cel spaniol.

Ajunºi în Zaragoza, colegii noºtri ne-au
întâmpinat amiabil, fiind extrem de bucuroºi sã ne
prezinte spaþiul lor propriu ºi lumea ce îi
înconjoarã. Deºi puþin timoraþi, fiecare dintre noi
ºi-a cunoscut partenerul de schimb ºi dupã
urãrile de bunvenit ale direcþiunii, fiecare am
plecat la familiile- gazdã.

Pe parcursul sãptãmânii programul a fost
extrem de încãrcat, dar ne-a permis sã trãim
ºapte zile pline de evenimente ºi experienþe
captivante. Viziunea noastrã culturalã asupra
Spaniei s-a îmbogãþit prin vizitele fãcute la cele
douã catedrale importante ale Zaragozei: Pilar ºi
La Seo, prin vizitarea castelului maur Aljaferia -
actualul sediu al Parlamentului aragonez, prin
excursiile la doua dintre cele cinci Villas din
Aragon: Uncastillo ºi Soy del Rey Catolico, dar nu
în ultimul rând prin cunoaºterea capitalei,
Madrid.

Sfârºitul de sãptãmânã petrecut într-un
program liber, creat individual de familiile gazdã,
ne-a permis sã participãm autentic la viaþa unei
familii spaniole ºi sã împãrtãºim obiceiurile
acestora: mese cu mâncãruri tradiþionale (tortilla
de patatas, jamon serrano, paella etc.), viaþa de
noapte agitatã, plinã de distracþii, muzicã ºi dans,
dar ºi alte obiceiuri asemãnãtoare celor
româneºti.

În urma ºederii noastre am realizat cã sistemul
de învãþãmânt spaniol este asemãnator cu cel
românesc, diferenþiindu-se doar în structura
anilor postliceali unde elevii pot realiza un curs de
doi ani în urma cãruia dobândesc o specializare.

Cu toate acestea, nivelul cunoºtinþelor ºcolare
este mai particular decât cel din învãþãmântul
românesc, elevii spanioli fiind orientaþi mai mult
spre un singur segment de studiu ºi neglijând
oarecum materiile universale. Acest lucru le
permite specializarea într-un anumit domeniu, în
care ajung sã exceleze. Un exemplu concludent
fiind majoritatea absolvenþilor institutului Los
Enlaces care sunt cei mai renumiþi prezentatori
radio-tv ºi specialiºti în imagine ºi sunt din
regiunea aragonezã. Toate acestea sunt posibile
datoritã investiþiei Ministerului Învãþãmantului în
echipamentele ultramoderne de care beneficiazã
fiecare institut pentru specializare, iar pentru
iniþierea în studiu fiecare elev dispune de un
laptop gratuit pânã la vârsta de 12 ani.

Totodatã, acest schimb de experienþe ne-a
permis sã ne exersãm în maniera cea mai directã
cunoºtinþele noastre lingvistice dobândite în anii
de studiu, comunicarea cu interlocutorii noºtri
realizându-se armonios în cele trei limbi strãine
universale cunoscute de noi: spaniolã, englezã,
francezã,.

Imaginea de ansamblu lãsatã de spanioli este
aceea a unor oameni simpli, receptivi la nou,
mereu relaxaþi ºi în cãutare de soluþii, nicidecum
infatuaþi ºi plini de prejudecãþi.

Dupã sãptãmâna petrecutã în Spania,
dobândind un bagaj spiritual încãrcat la
maximum, sperãm cã le-am oferit ºi noi colegilor
spanioli o experienþã cel puþin la fel de placutã în
timpul ºederii lor în România, în perioada 26
martie - 2 aprilie 2007.

Raisa CIOCEAN (XII C)
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Colegiul Naþional „Mihai Eminescu” a primit aprobarea ºi finanþarea acestui proiect multilateral
internaþional, având ca parteneri licee din Estonia ºi Turcia.

Ideea proiectului a pornit de la observarea unor relitãþi concrete ºi dorinþa de a surmonta anumite
obstacole care caracterizeazã aceste realitãþi. Este cunoscut faptul cã unul dintre scopurile educaþiei
din timpurile noastre este reuºita inserþiei profesionale a elevilor noºtri pe piaþa europeanã a muncii.
Aceasta nu este posibilã sau este ingreunatã atunci când apar abandonurile ºcolare, când examenele
finale nu sunt promovate sau sunt trecute cu rezultate foarte slabe etc. De cele mai multe ori, ceea ce
duce la aceste probleme este lipsa de implicare a familiei în viaþa ºcolarã a copiilor.

Aceastã situaþie a devenit dramaticã în þãrile mai puþin dezvoltate ale Europei, unde existã o
migraþie a forþei de muncã a adulþilor care lasã copiii acasã, în grija bunicilor, a altor rude, sau uneori
chiar singuri.

Prin acest proiect de parteneriat se va încerca aflarea poziþiei pãrþilor implicate în aceastã situaþie,
identificarea cauzelor care îi þin pe pãrinþi ºi pe alte rude departe de ºcoala fiilor lor ºi, mai ales gãsirea
unor modalitãþi de atragere a lor în activitãþile derulate în ºcoalã.

Pãrinþii, tutorii, rudele elevilor trebuie sã conºtientizeze faptul cã implicarea lor în viaþa ºcolii e
beneficã pentru copiii lor, iar elevii ºi profesorii trebuie, de asemenea, sã înþeleagã necesitatea
cooperãrii în vederea interesului comun, care implicã ºi creºterea calitãþii în educaþie.

- Organizarea de activitãþi privind ziua mondialã de luptã
împotriva terorismului;

- Organizarea de activitãþi în cadrul Crucii Roºii, cu ocazia
Zilei Europene de Prim-ajutor; Concursul sanitarii
pricepuþi;

- Participarea la cursuri de formare a tinerilor în cadrul
fundaþiei TNT;

Distribuirea unor cadouri ºi ajutoare pensionarilor din
fondurile Consiliului elevilor cu ocazia zilei vârstnicilor ;

-Activitãþi organizate cu ocazia Sãptãmânii Crucii Roºii;

- Organizarea Balului Bobocilor;

- Organizarea unui spectacol dedicat Zilei Naþionale a
României, în sala festivã a colegiului;

- Participarea ansamblului coral al colegiului la concursul
de colinde organizat de ISJMM ºi Camera de Comerþ
MM;

- Organizarea spectacolului de Crãciun "O brad frumos".

-

CONSILIUL ELEVILOR

PRE EDINTE:
VICEPRE EDINTE clasele a XI-a, XII-a:
VICEPRE EDINTE clasele a IX-a, X-a:
SECRETAR:
CONTABIL:

ª
ª
ª

Denis Coste - clasa XII F
Raluca icle - clasa X I G

Antonia Rogojan - clasa X B
Renata Iftimie - clasa X D

Silvia Crãciun - clasa X G

Þ I

Proiect de Parteneriat ªcolar ComeniusProiect de Parteneriat ªcolar Comenius

„Higher Quality in Education with Family Support”
(„O mai bun calitate în educa ie cu sprijinul familiei”)ã þ

Activitãþi ale Consiliului Elevilor
V-aþi gândit vreodatã cã Literatura Universalã

ar putea fi un atu pentru voi în ceea ce priveºte

Bac ul? Ei bine, aflaþi cã, de anul trecut, aceasta
materie a fost inclusã în tematica examenului
final ºi anume la proba E scris, profilul umanist

i a redevenit probã obligatorie la clasele a XI-a ºi
a XII-a, dar, din pãcate, numai o orã pe
saptãmânã, ceea ce este foarte puþin.
La clasa a XI-a se studiazã 5 module:

Antichitatea;
Evul Mediu;
Renaºterea;
Clasicismul;
Iluminismul.

Stilul aparte al acestei discipline constã în
faptul cã permite elevilor un periplu prin
literatura lumii, începând cu antichitatea ºi
terminând cu secolul nostru. De asemenea, ea
face o conexiune deosebitã între literatura
românã cu literatura europeanã.

,,Dacã manualele s-ar limita la câteva sugestii
referitoare la marile epopei ale antichitãþii, la

Divina omedie a lui Dante, la reprezentanþii
clasicismului francez sau la doctrina
romanticilor, elevii ar fi foarte câºtigaþi. Dacã
textul îi incitã la o lecturã integralã a anumitor
opere literare, câºtigul este deosebit!” afirmã
una dintre profesoarele de Literaturã Universalã
a colegiului nostru.

-

º

C

�

�

�

�

�

Iulia Anamaria MUREªAN (XI F)

Literatura Universalã
o nouã probã la Bac!

Talon Concurs

Talon Concurs

Pentru colegii no tri din clasele a XII-a
…sã mai i râdã

s,
s,



6Eminesciana, nr. 3, 2007

Eveniment

Finele anului ºcolar 2006/2007 ne-a
rezervat o mare surprizã: Vizita
Ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului, CristianAdomniþei.
Vizita a fost pe cât de inopinatã, pe
atât de plãcutã, fiindcã domnul
ministru s-a adresat elevilor deloc
protocolar reuºind sã capteze atenþia
prin naturaleþea discursului ºi modul
amical de adresare.
Cadrul festiv în care d-l ministru
împreunã cu d-l primar ºi-au fãcut
apariþia, trecerea peste barierele
convenþionale ºi protocolare, a dat
acestei întâlniri un aer aparte, creând
impresia cã te afli într-o mare familie,
aºa cum ne place nouã, celor de la
Colegiul Eminescu, sã credem.
Acest moment deosebit a constituit
pentru Colegiul nostru atât un
moment de trecere în revistã a
tuturor rezultatelor deosebite pe care
le-am obþinut în decursul anului, dar a ºi stârnit un acut sentiment de orgoliu pricinuit de faptul cã doar douã
Colegii din oraºul nostru s-au bucurat de vizita domnului ministru. Ne-am numãrat printre ele pentru cã am
muncit ºi rezultatele muncii noastre au fost cuantificate în premii, menþiuni, titluri care fac din Colegiul nostru o
ºcoalã de înalt prestigiu.

Ne-a vizitat ministrul educaþiei, Cristian AdomniþeiNe-a vizitat ministrul educaþiei, Cristian Adomniþei
În ultima zi a anului ºcolar

Ministrul educaþiei, cercetãrii ºi
tineretului, Cristian Adomniþei, a
premiat în luna iunie 2007 cele 60 de
ºcoli câºtigãtoare la a IV-a ediþie a
concursului de proiecte „ªcoala
Europeanã”, în cadrul unei festivitãþi
organizate în foaierul Operei Române
din Capitalã. Cu acest prilej, ministrul
Cristian Adomniþei a înmânat
reprezentanþilor fiecãrei unitãþi de
învãþãmânt placheta ºi certificatul
„ªcoalã Europeanã - 2007"

", le-a transmis ministrul educaþiei
premianþilor.

Certificatul este valabil timp de trei ani, dupã care
ºcoala trebuie sã concureze din nou pentru a reintra în posesia lui.

În acest an, fiecare unitate de învãþãmânt va primi ºi un premiu

în valoare de 4.500 lei, bani care vor fi
utilizaþi pentru dotãri. Decizia privind
bunurile care vor fi achiziþionate
aparþine conducerii fiecãrei unitãþi
ºcolare. Evaluarea celor 159 de ºcoli
înscrise în concurs s-a realizat dupã
urmãtoare le cr i ter i i : coerenþa
activitãþilor de cooperare europeanã cu
politica generalã a instituþiei ºcolare,
integrarea activitãþilor de cooperare
europeanã în programul curent al ºcolii,
varietatea grupurilor de vârstã
implicate în activitãþi, continuitate ºi
constanþã în activitãþi, strategie ºi

modalitãþi de evaluare ºi diseminare, calitatea parteneriatelor
stabilite.

Alãturi de reprezentanþii MECT au mai fost prezenþi domnul
John Barker (Delegaþia Comisiei Europene), coordonatorul
adjunct al Biroului de Informare al Parlamentului European la
Bucureºti, doamna Raluca Huluban ºi coordonatorul
departamentului Comenius al Agenþiei Naþionale pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educaþiei ºi Formãrii
Profesionale, doamna Corina Leahu.

„Dumneavoastrã ºt i þ i ce
înseamnã ºcoalã europeanã.
Sunteþi cei mai buni 60 ºi trebuie sã îi ghidaþi ºi pe ceilalþi
colegi. Vã felicit pentru munca intensã depusã pentru
obþinerea acestei distincþii

Colegiul Naþional "Mihai Eminescu" Baia Mare a obþinut
locul 7 din 60 de licee câºtigãtoare cu un total de 180 de puncte
din maxim 200.

Festivitatea de decernare a certificatelor
„ªcoala Europeanã - 2007”

Festivitatea de decernare a certificatelor
„ªcoala Europeanã - 2007”

Prof. Mirela ARDELEAN - director adj. al Colegiului Naþional Mihai Eminecu
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Mulþi elevi ºi profesori s-au întrebat de
ce sala de clasã 21 se numeºte sala Robert
Schuman. Ziua de 25 martie 2007
constituie un moment marcant pentru
colegiul nostru, deoarece în prezenþa
autori tãþ i lor judeþene (subprefect
Gheorghe Achim) s-a pus placa
comemorativã ºi s-a tãiat panglica
inauguralã.

În fond era o recunoaºtere din partea
Ministerului Educaþiei, Tineretului ºi
Cercetãrii, precum ºi a reprezentantului
Comisiei Europene în România, domnul
Jonathan Scheele a meritelor colegiului
nostru în derularea mai multor proiecte
internaþionale, prin agenþia Socrates, prin
schimburi directe cu alte unitãþi ºcolare din
Europa sau alte proiecte. Ca urmare a
numãrului mare de proiecte derulate,
Colegiul Naþional „Mihai Eminescu”, a fost declarat ªcoalã
Europeanã în douã rânduri consecutiv, titlu cu care nici o
altã unitate de învãþãmânt din Maramureº nu se poate
mândri. Este meritul întregii comunitãþi de profesori ºi elevi
ºi, în primul rând a celor implicaþi în mod direct.

Dar cine este Robert Schuman ?
Este unul dintre artizanii Uniunii Europene de astãzi.

Ideea unitãþii europene este veche ºi a fost pusã în practicã
prin mijloace diferite
violente (Imperiul
r o m a n , I m p e r i u l
napo leon ian ) sau
p a º n i c e ( a c t u a l a
Uniune Europeanã)
ambele cu beneficii ºi
pierderi.

„Europa este o idee
e n g l e z e a s c ã
d e z v o l t a t ã d e
f r a n c e z i ” s p u n e a
Maurice Duverger, în
sensul în care ideea
u n i t ã þ i i s t a t e l o r
occidentale a fost
lansatã de Winston
Churchill la Zurich
(Ridicã-te Europa) ºi
preluatã ulterior de
francezii Jean Lounet
ºi Robert Schuman
care în 1951 au lansat
p l a n u l c r e ã r i i
Comunitãþii Europene
a C ã r b u n e l u i º i

Oþelului, semnat de 6 state. Ulterior, în 1957, prin Tratatul
de la Roma ia naºtere Comunitatea Economicã Europeanã
(Piaþa Comunã) iar în 1992 prin Tratatul de la Moastricht
(Olanda) Comunitatea Economicã Europeanã se transformã
în Uniunea Europeanã. Prin extinderi succesive,
actualmente 27 de state din Europa fac parte din Uniunea
Europeanã.

Revenind la Robert Schuman, ne punem întrebarea de ce
este unul dintre „pãrinþii” unitãþii europene? În primul rând
provenea dintr-o familie mixtã (tata-francez, mama
luxemburghezã). În al doilea rând, s-a format în ºcoli
germane, a fost activ în mediul catolic, a activat în miºcarea
de rezidenþã francezã împotriva nazismului, îndeplineºte
funcþii politice importante în Franþa postbelicã ministru de
finanþe, prim ministru, ministru de externe). Cu alte cuvinte
s-a nãscut, a trãit ºi a activat în medii multietnice,
multilingvistice ºi religioase, ceea ce l-a învãþat sã înþeleagã
mai bine alteritatea (pe celãlalt), sã fie mai tolerant ºi
înþelegãtor cu semenul sãu.

Pornind de la acest caz particular, reconcilierea franco
germanã, (provinciile Alsacia ºi Lorena au fost teren de
disputã dintre cele doua state) constituie un model ºi o
temelie a actualei Uniuni Europene de la care România ºi
Ungaria pot învãþa multe.

În final, intenþionãm ca acest cabinet sã devinã un spaþiu
european, dotat la standardele europene, în care sã se
deruleze activitãþi interesante ºi, nu în ultimul rând, sã
derulãm un proiect finanþat de Agenþia Socrates sau
Comisia Europeanã, cum ar fi, spre exemplu, organizarea
unui seminar internaþional sau a unei tabere internaþionale
cu participarea unor înalte oficialitãþi ale instituþiilor
Uniunii Europene ºi ale altor unitãþi ºcolare din Uniunea
Europeanã desemnate „ºcoli europene”.

Prof. Dorel CONDOR

sau triumful ideii de reconciliere ºi toleranþãsau triumful ideii de reconciliere ºi toleranþã
Robert SchumanRobert Schuman
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Numele ºi Prenumele Media Clasa Tipul Bursei
Criste Tania 9,91 XII F Merit
Hoban Loredana 9,87 XII A Merit
Mureºan Dãnuþa 9,81 XI A Merit
Tohat Andreea 9.79 XI A Merit
Rus Ofelia 9,77 XI B Merit
Surducan Cristina 9,77 XI B Merit
Fãrcaº Ioana 9,76 XII A Merit
Coroian Flavia 9,76 XI A Merit
Boier Cristina 9,76 XII G Studiu
Rob Maria 9,76 XII C Studiu
Fãt Roxana 9,73 XII F Studiu
Lupu Reka 9,73 XII F Studiu
Bârzanu Vlad 9,71 XI C Studiu
Butuza Mara 9,71 XI C Studiu
Moldovan Alexandra 9,71 XII C Studiu
Lupºa Diana 9,70 XII A Studiu
China Raluca 9,70 XII C Studiu
Ilieº Alexandra 9,70 XII F Studiu
Micle Loredana 9,70 XII F Studiu
Burnar Alexandra 9,69 XI A Studiu
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În anul ºcolar au obþinut premii la faza naþionalã a olimpiadelor ºcolare urmãtorii elevi:
, ,

, ,
, ,
, ,

,

2006- 2007
Gheþie Diana Premiul II
Pop Maria Menþiune
Ciocean Raisa Menþiune
Roºca Gabriel Menþiune specialã
Onaca Mihai Menþiune specialã,

Limba germanã, X E, prof. Gabriela Pop, prof. Melinda Toth
Limba românã, XII C, prof. Mirela Ardelean

Limba spaniolã, XI C, prof. Loredana Molnar
Limba englezã, IX F, prof. Smaranda Ambruº, prof. Elena Iercoºan

Limba englezã, XII F, prof. Elena Mihali, prof. Monica Lazãr

�Departajarea s-a fãcut în baza mediilor la limba
românã, istorie, limba I, limba II

ELEVII BURSIERI

Semestrul I, anul ºcolar 2007 - 2008

FAZA MUNICIPALÃ TENIS DE MASÃ
Locul I

FAZA MUNICIPALÃ HANDBAL FETE
LOCUL II

FAZA JUDEÞEANÃ TENIS DE MASÃ
Locul II

FAZA JUDEÞEANÃ HANDBAL FETE
LOCUL II

FAZA MUNICIPALÃ CROS
Locul III

FAZA JUDEÞEANÃ CROS
Locul VIII

Roxana Man (XB)

- Diana Mureºan (XII A)
Mirela Harabagiu (XII G)

Ionela Paºca (X D)

Roxana Man (X B)

Simona Vlad (X D)

Simona Vlad (X D)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ana-Maria Puiu (X D)

Cristina Surducan (X B)
Cristina Boier (XI G)
Adriana Roatiº (XI G)
Andreea Olar (XII F)
Brigitta Fortuber (XII D)
Mihaela Cozma (XA)
Anca ªuºca (X C)

Prof. Alexandra SPÃTÃCEANU

Una dintre activitãþile sfârºitului de an 2006 a
fost premierea olimpicilor la fazele naþionale
ºi internaþionale. Gestul, oricând binevenit
dacã este vorba de recunoaºterea meritelor
celor implicaþi în educaþie, a aparþinut
Autoritãþii Naþionale pentru Tineret - Direcþia
Judeþeanã pentru Tineret Maramureº ºi
Consiliul Local ºi Primãria Municipiului
Baia Mare în colaborare cu Inspectoratul
ªcolar Maramureº.
În aplauzele celor prezenþi s-au înmânat
diplome, cãrþi ºi plicuri (suma primitã a fost
simbolicã atât pentru elevi, cât ºi pentru
profesori, între 1.500.000- 2.500.000 lei,)
Meritul elevilor olimpici ºi al profesorilor lor
a fost rãsplãtit. Oricum gestul conteazã.

OLIMPIADELE ªCOLAREOLIMPIADELE ªCOLARE

Premierea olimpicilor

Olimpiada Naþionalã a Sportului ªcolar
Rezultate sportive 2006-2007
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Adolescenþa reprezintã
rãsãritul ºi apusul laolaltã.
Începe o nouã etapã a vieþii
în care copilãria îºi mai
aruncã vraja iar maturitatea
îºi face loc cu impulsivitate.
E o perioadã în care
conteazã rãspunsuri la
întrebãri shakespeare-iene
de genul „A fi sau a nu fi ?”
ori camus-iene „Meritã viaþa
sau nu sã fie trãitã ?”Simbol
al îndoielilor intelectuale în
faþa vieþii, ea simbolizeazã
totodatã cãutarea indentitãþii
fundamentale, de fapt
adolescentul se întreabã
„cine sunt eu ?”

Cunoaºterea de sine vine
o d a t ã c u v â r s t a º i
experimentele vieþii, prin
dobândirea capacitãþii auto-
reflexiei. Manifestãrile
maturizãrii variazã în funcþie de trãirea de moment ºi de
personalitatea individualã. Unii adolescenþi fac dovada
unei încrederi excesive, fiind percepuþi ca fiind speriaþi,
prea inhibaþi, prea pasivi sau imaturi. Alþii sunt speriaþi
de orice constrângere, cea ce-i va conduce la excese ºi-i
va determina uneori sã facã un lucru numai pentru cã
aceasta e alegerea lor. Un astfel de comportament nu este
altceva decât o încercare de cãutare a propriei
independenþe în raport cu alegerile pãrinþilor ºi cu
propria lor dificultate de a reuºi acest lucru. Pentru unii
adoptarea deciziilor poate pãrea o imposibilitate: cu cine
sã iasã, sã se despartã sau nu, sã iubeascã sau sã se
distreze, sã urmeze liceul sau sã munceascã, dar fiecare
dintre aceste decizii este implicatã în procesul de formare
a identitãþii personale.

Definirea a ceea ce suntem sau ce dorim sã fim
constituie una din sarcinile esenþiale în aceastã etapã a
vieþii. Problema identitãþii sociale, sexuale ºi personale
este centralã în problematica adolescentului .

Cunoaºterea de sine implicã mai multe dimensiuni.
Trebuie sã facem distincþia între EUL (sinele) REAL,
EULVIITOR ºi EULIDEAL.

cuprinde eul fizic care reprezintã
imaginea propriului nostru corp, modul în care ne
percepem din punct de vedere fizic ºi modul în care ne
percep ceilalþi. Imaginea corporalã ca ideal depinde de
factorii culturali ºi sociali. Dacã aceastã imagine se
pliazã pe propriul aspect fizic, gradul de confort este
maxim, astfel apar sentimentele de furie, nemulþumire,

neîncredere ºi de izolare.
Mass-media promoveazã
modul 90-60-90 în cazul
fetelor ºi masa muscularã
câºtigatã de multe ori
artificial la bãieþi.

reprezintã modul în care
receptãm ºi structurãm
informaþiile despre sine
provenite din exterior.
Unele persoane stocheazã ºi
reactualizeazã doar imagini
negative despre sine; sunt
urat(ã) ,gras(ã) etc., alþii le
ignorã sau le reprimã în timp
ce alþii îºi protejeazã
imag inea pen t ru a - º i
menþine stima de sine
pozitivã.

este o sintezã a tuturor
sentimentelor noastre faþã

de lume, de noi ºi de viitorul nostru. Eul emoþional poate avea
tendinþe de instabilitate manifestate prin teama de a vorbi
despre noi sau eul este unul stabil ºi autodezvãluirea nu se mai
traduce într-un proces riscant sau dureros.

reprezintã personalitatea pe care o
expunem în relaþia cu alþii. Fie avem o atitutine ofensivã sau
atacãm în permanenþã pentru a nu fi rãniþi, fie suntem
defensivi pentru a ne asigura în altã manierã protecþie.
Imaturitatea adolescentului v-a fi usor de sesizat dacã are un
comportament duplicitar, un anumit mod de manifestare în
familie ºi altul în societate .

reflectã valorile existenþiale ale unei
persoane.

reprezintã capacitatea adolescentului de a-
ºi proiecta dezvoltarea personalã viitoare.Aceasta acþioneazã
ca un factor motivaþional, astfel existã douã tipuri de
abordare: una optimistã ºi alta pesimistã în legãturã cu
proiecþia viitorului.Adultul are un rol major în formarea unei
gândiri pozitive a adolescentului prin încurajarea acþiunilor
acestuia. Evaluãrile negative vor duce în majoritatea
cazurilor la stãri de anxietate ºi neîncredere, pesimismul
având un rol inhibitiv.

reprezintã ceea ce ne-am dori sã fim, dar nu
putem acel vis neîmplinit, himera din viaþa fiecãruia dintre
noi. Pentru cã orice ideal odatã atins naºte un altul care nu va
putea fi atins niciodatã. Eul ideal are rol pozitiv în condiþiile
în care orienteazã eul viitor.

EUL REAL

E U L C O G N I T I V

EUL EMOÞIONAL

EUL SOCIAL

EUL SPIRITUAL

EULVIITOR

EUL IDEAL

Prof. Lavinia NAN

În cãutarea propriei identitãþiÎn cãutarea propriei identitãþi
Rubrica psihologului

„
”. (William Multon Marsden)

Dã-þi seama ce vrei cu adevãrat. Asta te va opri sã mai vânezi fluturi ºi te va determina sã speri ºi sã
cauþi aur
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" " pe scena Teatrului Municipal Baia MareMad Stage

POESIS Lumini gri

Închisã în negura neliniºtii,
Cu gândul încleºtat de vorbe grele,

Mã pierd în amintiri pure ca lacrima unui bebeluº
ªi scâncetul fricii de înstrãinare
Mã trezeºte din visul speranþei.

Aº vrea sã-þi cânt o ºoaptã,
Sã simt amprenta ta,

Sã-i dai inimii mele vin
ªi sã ne-mbãtãm iar…

De iubire!
Iulia MUREªAN (XI F)

Singurãtate în doi

Mã doare singurãtatea în doi
Mi-e sufletul pustiu ºi ochii-mi sunt goi

Te-aºtept cu privirea în gol
Rememorând anii în care eram doi.

Cuvintele tandre s-au traansformat în acuze
Ai urã, mânie þi cuvinte obscene pe buze

Faþa crispatã a uitat sã zâmbeascã,
Inima crudã nu vrea sã iubeascã.

De ce ai devenit o fiarã
Ce strigã, urlã sau zbiarã ?
Te-a prins în mreje efemere
Sirena cu corp de balenã ?

Singurãtate, ca pe o ghearã te simt
În inima mea...

Aþ vrea sã o fac sã disparã
Ascuþitã, dureroasã, cumplitã ghiarã

Cuvintele dor ºi-au devenit beþe
Cu vârf ascuþit ce rãnesc dureros þi adânc.

Mi-e teamã þi tremur
Mi-e fricã þi plâng...

Unde sã caut þi sã gãsesc alinare ?
Mã trezesc din visare...ce bine,

Afarã e soare.
Te-am dat afarã din suflet þi cred

Cã am devenit învingãtoare.
Mã bucur de rouã, de flori þi de soare

Trãiesc...deci vreau mai mult ca
oricând...ELIBERARE !

Zorina MOTOC (XI D)

Pentru o iubire pierdutã

Ca un copil te-ai bucurat
doar pentru cã þi-am spus cã-mi lipsesti.

Bucuria ta mi-a facut sufletul sã zâmbeascã...
ºi se mai spune cã ai fost doar o iubire de o varã...

poþi sã crezi asta?
Dar nu conteazã, ei nu cunosc povestea

ei nu ºtiu cã a iubi presupune doar ºi
ei nu ºtiu... ºi de aceea ne-au îndepãrtat

condamnându-ne sã trãim doar cu gândul
ºi cu un blestemat telefon cãruia nu-i e dat

sã mângâie, nici sã vegheze somnul atunci când dorm...
nici asta ei nu ºtiu, dar acum, taci!

ei nu vor ºti cã mi-ai adus un strop de fericire într-o searã
dar mai ales...

ei nu vor ºti niciodatã pentru cã n-au trãit povestea...
care te învaþã chiar sã te bucuri ca un copil.

tu eu

Roxana DANILUC (X E)
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Unul din profesorii acestui liceu spunea din una în alta cã
“este perioada din viaþa noastrã în care ar trebui sã studiem
termometrele”. Întrebarea este dacã chiar ar trebui sã le
studiem noi, sau ne studiazã ele destul? Cãile oscilatorii ale
gândirii noastre ºi ale politicilor non-conformiste pe care le
redãm unii dintre noi, aduc o situaþie de « batere cap în cap » cu
producere de « ardere internã » în sufletul fiecãruia în parte. Ce
atâta lucru mecanic ?

Acest fenomen a fost demonstrat de pe vremea când femeia
s-a desprins din coasta unui bãrbat, astfel rãmãnând individul
cu o micã « ducere de lipsã ». Probabil aceastã ipotezã este una
din premisele care confirmã interdependenþa dintre fenomenul
de androginitate si realitate.

Aceastã dependenþã continuã care începe cu « trebuie sã îi
vãd încã o datã ochii… » pânã la « oare ce balsam de pãr
foloseºte ? » a început sã distrugã stratul de ozon. Tehnic,
acesta s-ar numi « Raþiune ». O a doua ar fi: Oare conteazã
raþiunea?

Desigur, în momentul în care suntem puºi în faþa unei table
cu informaþii “haotice” pe care creierul nostru “semi-primitiv”
nu le poate fermenta (mãcar nu total), e normal ºi chiar obiºnuit
sã ne dãm silinþa, pentru a nu cumva sã amestecãm “fizica cu
alte sentimente”. Dar, când e vorba de lucruri cum ar fi

adrenalina sau dragostea? De
ce trebuie sã intervinã frica în
cazul trecerii de valoarea
obiºnuitului ºi mai ales de
raþiune? cineva spunea odatã
cã e mai bine sã trãieºti ºi sã
regreþi, decât sã regreþi toatã
viaþa cã nu ai trãit…

În ambele cazuri, atât în
încercarea adrenalinei cât ºi
în aventurarea în mrejele
dragostei inofensive, existã un sentiment de ardere internã de-a
lungul traheei. Nici mãcar nu e necesar sã dãm pe gât fluide
care ar trece de nivelul zero al fiolei. C.S.Lewis spunea : «
mulþumitã proceselor pe care le-au pornit oamenii cu secole in
urmã, li se pare cu totul imposibil sã creadã ceva neobiºnuit cât
timp au sub ochi obiºnuitul. ». Chiar dacã toate de pe acest
pamant par a fi « prea limitate », existã ceva în spatele fiecãrui
lucru ºi fiinþã, care aºteaptã sã fie descoperit in cele mai subite
moduri, acestea cerând doar interesul ºi rãbdarea persoanei
dornice sã cunoascã mai mult.

În cele din urmã…conteazã raþiunea ?
Roxana ªERBA X E

În cele din urmã…În cele din urmã…

13 Minute13 Minute
Suntem… Sunt, este. Nu , suntem

mai degrabã, ne cunoaºtem de 13
minute, dar ceva îmi spune cã o cunosc
de o viaþã . Deci, suntem…Eu sunt, ea
este, împreunã suntem. Eu îi spun Alpha,
ea mã strigã Omega, Eu sunt Haos, Ea e
Ordine… Împreunã suntem Echilibru.
Suntem aceeaºi parte a planului întreg.
Sunt, este, suntem. Cum mi-am dat seama
cã ea este ce este? Prin purã ºi neatinsã
conversaþie. Cea mai importantã parte:

Ea-“Nu existã iubire în locul în care
zidurile sunt ridicate sus, dacã dragostea
înseamnã predare, atunci rãzboiul cui
este?”

Eu-“Predare? Cui? Nimeni nu þi-a
c e r u t s ã t e p r e d a i …
Dragostea e pentru cei cu
inima puternicã. Dragostea e
pentru cei cu mintea
puternicã… Dragostea e o
armã… Foloseºte-o cu
înþelepciune…”

Ea-“Nu existã dragoste
în locul în care zidurile sunt
ridicate.”

Eu-“Atunci o sã urc pe
acele ziduri… O sã traversez
acele oceane adânci…O sã
fiu armata formatã dintr-un
s ingur om… ªi dacã
dragostea nu va veni la
mine… Atunci tot o voi
cãuta… Eu sunt Haos… Eu
am nevoie de dragoste…”

Ea-“E rãzboiul tãu,nu-i
aºa?”

Eu-“Ai putea spune cã e

rãzboiul meu… Eu lupt pentru mine…
Nimeni altcineva… Eu sunt egoist… Mai
egoist ca Dumnezeu…Ai putea spune cã
e rãzboiul meu…”

ªi am dreptate, este razboiul meu. ªi
mie îmi convine, aºa am un scop, aºa sunt
ce sunt… Un zeu, o entitate… Bun venit
în lumea mea… Lumea în care Haosul
domneºte ºi riturile haotice îmi sunt
închinate, dar acum 13 minute Ordinea a
intrat in lumea mea ºi eu în lumea ei…
Acum eu vad doar Ordine ºi ea vede doar
Haos… Însã, nu ea este ceea ce caut, ea

are zidurile prea sus, acolo unde
nici un zeu de talia mea nu poate
ajunge… Deoarece inima ei
aparþine celui ce guverneazã
Gelozia, cel care mã urãºte…

Însã, eu caut Iubirea. O caut
cu disperare, e ultimul lucru
care mã poate salva. Îmi doresc
atingerea ei blândã, vinul cu
care mã îmbatã, mirosul de
cireºe care mã doboarã, eu caut
Iubirea… Dar pânã atunci…
Sunt, este, suntem… Fraþi ºi
amanþi, pierduþi în braþele
altora, în inimile altora. Eu sunt
Haos, Ea e Ordine. El e Gelozia,
Ea e Iubirea. Suntem sferturi ale
întregului. Dar din Haos ia
naºtere Gelozia, ºi din Ordine ia
naºtere Iubirea.

Ordine-“Trebuie sã plec,
lumea ta e prea…”

Haos-“Mai stai puþin cu mine,
încã puþin, mai dã-mi puþinã putere ºi
apoi poþi sa te predai lui, cãci eu o caut
pe ea. Dar pânã ajungi la el ºi eu la

ea…Eºti a mea.”
Dupã cuvintele acestea am sãrutat-o

pe frunte, având grijã sã nu îi deranjez
“ ide i l e” . Sun t , e s t e , sun tem…
Perfecþi…Ea în ochii mei, eu în ochii ei.
Însã, deºi o iubesc, ea… Un urlet de
disperare iese din inima mea… De aceea,
caut Iubirea, cãci ea îmi poate mãngâia
durerea. Haos, Iubire, Ordine, Gelozie.
Sunt, este, suntem. Acum, e rândul ei sã
mã sãrute dar ezitã, eu o eliberez din
îmbrãþiºare, armura mea greoaie scoate
sunete metalice, îmi iau coiful, din nou
sunt protejat, îmi pregãtesc sabia ºi zbier:

“Iartã-mã, cãci am vãzut prea târziu ce
eºti, Iubire ºi Ordine… Eºti ceea ce caut,
deºi eu am reuºit sa îþi fac un zeu separate
de mine… Te urãsc…”

Dupã aceste cuvinta vine ºi
Gelozia,furios,pe sine,pe mine.Insã e
prea tarziu,zeitãþile mor,Iubirea moare
prima,Ordinea dupã ºi eu ma sinucid…El
ne priveºte…Cu ultima suflare ii spun:

“Urãste-mã,aºa cum eu te urãsc…”
Mor,dar parcã nu mor…Bun venit in

deºertul sufletului meu…Am fost,a
fost,am fost…

-Semneaza Ura,
Parte a sufletului lui Cristian

Cristian PAUL X E

Pagini coordonate de
prof: Daniela Cãprar
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Pagini pentru francofoni

René Char est né le 14 juin 1907 à L'Isle-sur-la-Sorgue dans le
Vaucluse, Provence.

En 1929 René Char adhère au mouvement surréaliste. René
Char a 22 ans, la plupart des autres poètes:Aragon, Eluard,

Du front d'Alsace, qui introduira dans sa poésie la pénombre des
forêts, la neige voluptueuse, Char passe vite à la Résistance, à
Céreste, où il est de 1942 à 1944 le capitaine Alexandre, chef de
secteur dans l'Armée secrète.

, régression vers la vie des cavernes, plongée
dans une nuit qu'éclaire seule la bougie de Georges de La
Tour,"amitié fantastique". Après la Libération,

En 1929 René Char adhère au mouvement surréaliste. René
Char a 22 ans, la plupart des autres poètes:Arago

Des plaquettes publiées par Guy Lévis Mano et Pierre-André
Benoit sont régulièrement réunies par Gallimard:

(1975) où la figure
d'Orion tente de tracer un troisième espace, quand l'espace intime
et l'espace extérieur sont subvertis, détruits;

ù l'âpre dénonciation des " "
alterne avec l'éveil des fenêtres des peintres; dans

René Char meurt d'une crise cardiaque le 19 février 1988. En
mai de la même année, paraîtra un recueil posthume "L'éloge
d'une soupçonnée ".

Breton
sont âgés d'environ trente ans.

Sa profession de foi du sujet débute
ainsi : ...

Mais ce n'est qu'un passage pendant lequel il
signera quelques tracts et un recueil en commun avec Eluard et
Breton en 1930, "Ralentir travaux".

La poésie de Char puise sans cesse dans le réel et dans la
terre. Il est enraciné dans son pays natal et s'inspire
abondamment de la Provence.

La vie âpre, souterraine, des maquis des Basses-Alpes sera
consignée dans les (1946): affrontement de la
mort et de la trahison

(1945), , est suivi du
(1947), de (1948) et des (1950) qui
ont"mission d'éveiller", de redonner chance, au sortir de la
réclusion, aux mille ruisseaux de la vie diurne.

n, Eluard, Breton

sont âgés d'environ trente ans.

Sa profession de foi du sujet débute
ainsi : ...

Mais ce n'est qu'un passage pendant lequel il
signera quelques tracts et un recueil en commun avec Eluard et
Breton en 1930, "Ralentir travaux".

(1962), (1971), (1971),
témoignage d'une époque d'insomnies habitées par des essais de
peinture sur écorce;

(1977), (1979),
o

(1985), le sentiment de la proximité de la mort rend
une tendresse ravivée, pour saluer le monde dans ses plus
minuscules éveilleurs:"

Chaque année, environ 15 000 visiteurs poussent la porte de la
Maison de René Char.

"J'étais un révolté et je cherchais
des frères: j'étais seul à l'Isle, sauf l'amitié de Francis Curel qui
avait l'imagination nocturne."

"Je touche enfin à cette libert

Poème pulvérisé
stère

"J'étais un révolté et je cherchais
des frères: j'étais seul à l'Isle, sauf l'amitié de Francis Curel qui
avait l'imagination nocturne."

"Je touche enfin à ce

Fenêtres dormantes et porte sur le toit
utopies sanglantes du XXe siècle

vez le lire en traduction à la Bibliothèque «Petre
Dulfu», Baia Mare )

é entrevue, combien
impérieusement, sur le déclin d'une adolescence en haillons et fort
peu méritoire...".

Feuillets d'Hypnos

Seuls demeurent
somme des temps de guerre

Fureur et my Matinaux

tte liberté entrevue, combien
impérieusement, sur le déclin d'une adolescence en haillons et fort
peu méritoire...".

La Parole en
archipel Le Nu perdu La Nuit talismanique

Aromates chasseurs

Chants de la
Balandrane

Les Voisinages
de Van Gogh

(Vous pou

Oana PETRIC (Xe D)

RENE CHAR: cette année, il aurait eu 100 ans !

Article paru dans le journal
lors de la visite des elev s roumains

La Provence
è à Cavaillon
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Le théâtre est un dessin du tragisme de l'homme. Le
jeusur la scène décrit des destins humains comme dans un
miroir transcendantal, un miroir fait de la lumière de la
Lune et du tremblement d'un lac. En suivant une pièce de
théâtre, on a souvent l'impression que la scène sur laquelle
les acteurs jouent est notre propre âme.

J'ai fait figuration (avec neuf autres collègues du lycée)
pour « L'histoire comique du docteur Faust » ; en faisant
figuration, j'ai vécu des expériences presque impossible à
décrire. Ce qui m'a touché le plus, ce qui m'a frappé, c'est la

force avec la quelle les acteurs croient en tout ce qu'ils font
sur la scène ; leur foi, leur pouvoir de mettre de la vie dans
tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils touchent. Ce n'est plus
un secret le fait que, par exemple, le sang de certaines
scènes n'est qu'une substance chimique, mais pour eux,
pour les acteurs, c'est du sang, du vrai! Voilà ce qui fait que
chaque spectacle renaisse à chaque représentation.

Dans ce dessin qui est le spectacle de théâtre, la couleur
est donnée par l'amour et par le plaisir de jouer, de
surprendre les spectateurs et le propre personnage à la fois.

Diana CUPªA XIIe A

Entre le 8 et le 21 octobre, une
quarantaine d' élèves du lycée « Mihai
Eminescu », avec leurs professeurs
coordinateurs Rodica Mone, Ileana
Vasilescu, Teodor Marton, Marius Craciun
et Ion Mociran ont participé à un échange
interculturel avec le Lycée « Ismaël Dauphin
» de Cavaillon, France.

A part les activités touristiques
proposées, nos collègues français nous ont
provoqué à un débat ayant le sujet : « La
Roumanie d'hier, la Roumanie d'aujourd'hui
». Notre professeur d'histoire et six élèves de
notre lycée ont répondu à ce défi et pendant
deux heures deux professeurs français ont
presenté des aspects concernat l'histoire de
la Roumanie d'après-guerre, de la période
communiste et jusqu'à l'adhésion à l'Union
Européenne. Les Français se sont montrés
très interésés et ils on profité de notre
présence et surtout de celle de monsieur le
professeur Marton, en nous adressant des questions et en
faisant des comparaisons avec ce qu'ils ont appris avant, sur

ces sujets. Ainsi, on a crée un dialogue intéressant entre les
Roumains et les Français.

Vasile Florin ZUBAªCU XIIe D

« Eugénie Grandet » est l'un des romans les plus célèbres
signés

era édité en volume en
1834 et puis en 1839 aux éditions Charpentier avec une
dédicace à Marie de Fresnay. En 1843, aux éditions Furne, ce
roman prend place dans le premier volume des « Scènes de la
vie de province », de la « Comédie Humaine ».

Le père d'Eugénie, le personnage le plus important du
roman, s'appelle Tonnelier. D'une avarice extrême, il réussit à
faire fortune en profitant des événements de l'époque tellement
instable. Ex-maire de Saumur, il fait fructifier sa grande fortune
tout en faisant croire à sa femme et à sa fille que leur famille n'est
que moyennement riche. Les habitants de la ville, au courant de
la fortune du père Grandet, voient en Eugénie la partie la plus
belle de leur communauté et, par conséquant, ils la courtisent
ardemment.

elle-ci, d'une innocence parfaite, ne doute rien. Jusqu'au
jour où son cousin arrive le fils du frère de Grandet, envoyé par
son père, riche commerçant de Paris, qui fait faillite et se suicide.

L'histoire tourne désormais autout des manigances du père
G

A part l'intrigue assez captivante, le roman est intéressant au
niveau de l'étude de l'évolution des caractères différents. Les
personnages bougent dans l'hist

Honoré de Balzac. Paru en septembre 1833 dans les
pages de « L 'Europe Littéraire » sous le titre « Eugénie
Grandet, histoire de province », il s

C

randet, pris dans ses efforts d'éloigner son neveu et de perdre le
moins possible de sa fortune.

oire et se transforment sous le
poids des événements : l'infléxibilité de Grandet s'accentue,
Eugénie goute pleinement les illuions de la jeunesse, son cousin
dandy devenu gentleman, est de plus en plus intéressé et froid.

Je vous recommande ce roman ; il vous offrira une image
d'une société éloignée mais parfois si actuelle !

Adriana MUREªAN XIIe A

Témoignage théâtral

„Roumanie d'hier, Roumanie d'aujourd'hui…”

Dans les coulisses d'un spectacle extraordinaireDans les coulisses d'un spectacle extraordinaire

J'ai lu
Honoré de Balzac Eugénie Grandet

La page française coordonnées
par prof. Rodica MONE
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Paginã pentru anglofoni

Black vs. white

Dear spirit! I pray to you bringer of light,
Leave me alone in this darkened corner.

With coldness cast me away from our sight
For I shiver just thinking about .

And all my being collapses from fright
Just thinking about what it stands for.

Spirit, I beg of you, leave me in the night,
Forget my name and my existence,

And never return for I can not stand the light…

it

I don't agree at all with this statement because the only sense of school is preparing the pupil for the outside

world. School means education and education is the basis of civilisation.

Life is like a road and school is the first step on it. The second one is getting a job and earning money. It's nearly

impossible to take the second step without having taken the first. Or, have you ever seen a company which hired a

person without education ???

There are also some alternative ways of living, different from the common direction university - workplace, in

special communities.

But anyway, school is necessary because it teaches us how to interact with other people, how to solve problems,

to get discipline and many more social abilities...

I don't want to say that we need everything that we learn in school, but we may need it some day. For example, a

pupil who is learning Spanish, will probably never use this language after school, but there is also a chance for him

to use it somehow for his workplace, or because he will visit Spain or, who knows, move to live there.

In conclusion, school is preparing us for life and we would be stupid to refuse it!
Nino WANZELIUS (XII E)

SCHOOLS DO NOT PREPARE THE CHILD
FOR THE OUTSIDE WORLD(?)

SCHOOLS DO NOT PREPARE THE CHILD
FOR THE OUTSIDE WORLD(?)

Another Cold December Night

Another tear slides down my cheek,
Another blackened memory.
Another reason not to see,

The pain in which you left me.

A desert rose, a clouded sky,
You put on me a charm

A charm so strong, that I can't see
The pain in which you leave me.

The memories, the reoccur,
With roses in their hands.

They lead me through our fairytale
Though this has no good end.

Still my heart, it tells me tales
Of times where I was happy.

Times I shared with many a friend
Though now they all have left me.

And here I sit, all on my own
While moonlight falls upon me
The chill of winter wraps me up

And lets me face my ending.

Another Cold December Night,
Another blackened memory.

Another reason I let go
And face my God Almighty.

Whispers...

I keep still in the nights embrace
Listening to the shadows whisper among themselves

Words of passion filled with loves joy and fire.
As darkness grows deep within my soul
I ask myself tones and so much more…
But lone one question ligers in the air:

Does one of these whispers happen to be yours?
I cannot speak, I am without voice,

I keep my eyes shut therefore I can not see,
But I can hear my heart pounding in its cage
Slowly dying while hoping to feel you close.

I've lost myself within my thoughts,
Images of you flash before my eyes,

I wish to hear you voice just once
To see if these whispers are really yours…

Laura MEDIªAN XII F
The English page was coordonated by

Zita RIST and Flotrentina TÃBÃCIOIU Teachers of English
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În C.D.I.

Paginã pentru germanofili

Das in
München ist das größte
Volksfest der Welt. Es findet
s e i t 1 8 1 0 a u f d e r
Theresienwiese im Westen
Münchens statt und wird Jahr
für Jahr von über sechs
Millionen Menschen besucht.
Das heute bekannte große
Münchener Oktoberfest blickt
mittlerweile auf eine fast 200-
jährige Geschichte zurück. Es
fand erstmals am 17. Oktober
1810 statt. Anlässlich ihrer
Hochzeit am 12. Oktober 1810
veranstalteten Kronprinz
Ludwig und Prinzess in
Therese auf einer Wiese vor
den Stadtmauern Münchens ein großes Pferderennen.
Seitdem heißt das Gelände Theresienwiese, woher die
mundartliche Bezeichnung für das Oktoberfest
stammt.

Wie es schon bekannt ist, hat unsure Schule auch
deutsche bilinguische Klassen. Diese Klassen
zusammen mit dem deutschen Katheder haben anfangs
Oktober auch einen eigenen Oktoberfest veranstaltet.

Jede Klasse hat etwas Traditionelles mitgebracht und
probiert den originellen deutschen Oktoberfesten zu
hneln.

Man brachte verschiedene Speisen wie Hühnchen,
Brote, Brezeln, Salate, Lebkuchen, Würstchen,

Früchte und Getr nke wie Apfelsafte und
traditionelles deutsches Bier,das nur in Deutschland zu
finden ist.

Unser Fest wurde die ganze Zeit von
begleitet .

Einige Schüler der 12-ten
Klasse verkleideten sich in
traditionelle Kleidungen
und die andere Klassen
haben alles pr sentiert, auf
Deutsch und dann ins
Rum nisch übersetzt.

Alle Lehrer der Schule
wurden eingeladen und sie
waren alle voll begeistert.

Wir waren alle stolz
auf uns und haben uns
vorgenommen n chstes
Jahr das Oktoberfest
wieder bei uns in der
Schule zu feiern und uns
mindestens für ein paar
Stunden wie in München
zu fühlen.

Oktoberfest

Wiesn

Deutscher
Volksmusik

ä

ä

ä

ä

ä

Diana GHEÞIE (11E)

OKTOBERFESTOKTOBERFEST
beim National Kollegium “MIHAI EMINESCU''

Seite durchgeführt von
prof. Gabriela POP

Ich heiße Nino Wanzelius und bin letztes Jahr im August mit der Austausch-
Organisation “Youth for Understanding” hier gelandet. Vielleicht fragen sich jetzt
viele, wie man wohl dazu kommt, freiwillig in ein Land zu gehen, von dem man
hõchstens mal aus dem radio gehört hat. Dazu kann ich sagen, dass es mir in
Deutschland in der letzten Zeit einfach eintönig wurde und ich Lust auf was Neues
hatte. In “Standard”-Ländern wie USA oder Spanien fand ich schlichtweg keinen
Reiz und so habe ich mich doch auf sehr spontane Weise für Rumänien
entschieden. Weder das Unbekannte noch Vorurteile wie “da liegt doch der Hund
begraben” konnten mich davon abhalten, und trotzdem wurde es für mich eines
der wichtigsten und intensivsten Jahre meines Lebens.

Ich habe mich hier sogar so sehr zuhause gefühlt, dass ich mich dazu entschied,
noch mindestens ein Jahr zu bleiben um mein Bacalaureat zu geben. Ich wohne
hier bei meiner ursprünglichen Gast-Familie, die für mich mittlerweile genauso viel
bedeutet wie meine richtige. Was mir noch auf dem Herzen liegt ist, denjenigen, die
die Möglichkeiten zu einem Austauschjahr besitzen, zu empfehlen.. oder noch
besser gesagt sie zu bitten noch einmal darüber nachzudenken, ob sie sich eine
solche Chance entgehen lassen wollen. Eine Möglichkeit wie diese bekommt man
vielleicht nicht noch einmal in seinem Leben und ein Austausch-Jahr ist eine Zeit,
die einem viel Freude bereiten kann, einen persönlich weiter entwickelt und hilft,
Menschen und Objekte aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.

Nino WANZELIUS (XII E)

Ich habe mich hier sehr zuhause gefühlt
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Problema mediului a devenit o
problemã teoreticã, o problemã
înþeleasã de toþi dar nerezolvatã de
nimeni. Poluarea reprezintã procesul
de degradare a mediului, manifestat
prin producerea de dezechilibre la
nivelul unor anumite componente, care
se poate rãsfrânge asupra echilibrului
general al mediului. Existã douã tipuri
de poluare a mediului: naturalã ºi
artificialã. În funcþie de starea lor de

agregare, poluanþii din aer pot fi:
gazoºi ºi solizi. Poluarea apei se
datoreazã urmãtorilor poluanþi:
substanþele radioactive, apele termale,
cele folosite în uzinele atomice,
deºeurile atomice, plumbul, mercurul,
azotul, fosforul, hidrocarburile,

p

esticidele, detergenþii. Principalele
surse de poluare a solului sunt:
reziduuri menajere, agro-zootehnice,
industriale, plumbul, detergenþii,

îngrãºãmintele chimice,
d e º e u r i l e c a s n i c e ,
pesticidele. Poluarea
sonorã es te un al t
element care poate crea o
stare de stres sau poate
p r o d u c e e f e c t e
psihologice epuizante.

Baia Mare este zona
c u c e a m a i m a r e
frecvenþã a precipitaþiilor
atmosferice din þarã,
ocupând locul doi în
E u r o p a d u p ã
Fiume(Croaþia). Este
cunoscut faptul cã,
da tor i tã condi þ i i lo r
g e o g r a f i c e º i
meteorologice, oraºul
nostru se aflã în topul
centrelor urbane cu cel
mai ridicat nivel de
poluare din þarã, noxele
principale provenind de
la S.C. Romplumb,
S . C . R B G P h o e n i x ,
C o m p a n i a R e m i n ,
U.P.Sãsar, Avicola, S.C.
Aurul, care în anul 2000 a
debutat cu un accident
ecologic nedorit. Norma
a c c e s i b i l ã p e n t r u
d i o x i d u l d e s u l f
înregistreazã depãºiri de
la 6 pânã la 10 ori, iar cea
pentru plumb de la 8 pânã
la 60 de ori. Poluanþii
solizi, cum sunt compuºii
plumbului, proveniþi de
la traficul rutier ºi din

industrie, de la fumul ºi funinginea
rezultate din industrie, de la azbestul
provenit din azbocinant, sunt cei mai
întâlniþi în zonã. Însã plumbul rãmâne
„inamicul public numãrul unu” pentru
bãimãreni, fiind cel mai rãspândit ºi cel
mai periculos poluant din împrejurimi,
înregistrându-se depãºiri de 10-20 de
ori ale concentraþiei lui în aer în
comparaþie cu oraºele occidentale.
Suprafaþa poluatã cu plumb ºi alte
metale grele reprezintã aproape 10%
din suprafaþa întregului judeþ.
Cercetãrile au demonstrat cã în general
60-70% din suspersiile de plumb se
depun pânã la o distanþa de 8 km. Pe
lângã poluarea cu oxizi de sulf,
aerosoli ºi pulberi în suspensie cu
conþinut de plumb, cupru, zinc,
mangan, arsen, cadmiu, s-a adãugat ºi
cianura, cunoscutã ca fiind una din cele
mai toxice substanþe chimice. În râul
Sãsar se deverseazã anual aproape
50000 tone de substanþe poluante, iar
din împrejurimile oraºului au dispãrut
lichenii. Prin implicaþii ºi amploare,
poluarea din zona Baia Mare constituie
o problemã primordialã. Ea afecteazã
toate organismele vii, vegetaþia,
animalele ºi sãnãtatea omului.
Prezenþa plumbului în atmosferã
determinã tulburãri de comportament,
copi i nãscuþ i cu malformaþ i i
congenitale, stare de indispoziþie,
somnolenþa, obosealã. Poluarea
afecteazã construcþiile ºi accelereazã
coroziunea metalelor. Populaþia este
expusã la saturnism, rahitism, boli
hipertensive, anemii, bolile dinþilor,
emfizem pulmonar, astm, tumori
canceroase, vârsta medie de viaþã fiind
58 de ani, faþã de 70 de ani.

Neglijarea în continuare a mediului
în care trãim va duce inevitabil la
moartea fiinþelor vii ºi a plantelor de pe
Terra. Dacã lumea nu-ºi va schimba
radical poziþia faþã de mediul în care
trãieºte, atunci viitorul sãu este
nesigur, iar sfârºitul aproape.

Corina FÃRCAª (XII C)
Alexandra MOLDOVAN (XII C)

Poluarea majorã care distruge Baia Mare
va continua... pânã când???

Poluarea majorã care distruge Baia Mare
va continua... pânã când???
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Din punct de vedere geopolitic,
lumea prezintã aspectul unui haos
imens: pe de o parte o înmulþire a
uniunilor economice regionale iar pe
de alta parte, o renaºtere a miºcãrilor
naþionaliste.

Pornind de la aceste cuvinte, putem
defini geopolitica ca fiind o doctrina
social-politicã apãrutã la sfârºitul
secolului al XIX-lea si începutul
secolului al XX-lea, care susþine ca
politica statelor este determinatã, cu
precãdere, de situarea lor geograficã.

Geostrategia defineºte, în esenþã,
proiectarea ºi afirmarea relaþiilor de
putere în arie continentalã (regionalã ºi
subregionalã) ºi transcontinentalã.

Un loc deosebit de important in
cadrul geopoliticii îl ocupã rãzboaiele,
conflictele ºi crizele, atât cele trecute,
cât ºi cele actuale, disputate în
întreaga lume chiar ºi la ora actualã.

În perioada de dupã Primul Rãzboi
Mondial, au avut loc în lume peste 100
de conflicte importante, soldate cu cca.
25 milioane de victime ºi un numãr ºi
mai mare de refugiaþi. Se adaugã
pagubele materiale ºi degradarea
mediului înconjurãtor.

Conflictele pot fi clasificate dupã
cum urmeazã: conflicte religioase :
I r landa de Nord (cato l ic i i º i
protestanþii); conflicte lingvistice ºi de
caracter naþional: Belgia (valonii si
flamanzii, vorbitori de limba germana si
olandeza);
provincia Kosovo din Iugoslavia (etnicii
albanezi de religie islamicã vs. sârbii
de rel igie ortodoxa); c

Catalonia in Spania
(etnicii cataloni, care deºi au obþinut
autonomia in 1977, doresc si
independenta din motive economice:
conflicte economice: Italia (intre N
dezvoltat S mai puþin dezvoltat);
conflicte complexe: etnice, religioase,
lingvistice.

De multe ori conflictele au ca efect
declanºarea rãzboaielor. Cauzele
acestora pot fi clasificate, în funcþie de
tipul de conflict, în:

Cauze de ordin economic: exprimã
tendinþa marilor puteri de a exploata
bogãþiile din þãrile mai puþin dezvoltate
si aservite lor.

Cauze de ordin politic: sunt atât de
politicã internã, cât ºi externã, a
statului angajat în rãzboi - contradicþiile
dintre grupãrile politice interne, care au
devenit antagoniste, au dus de
nenumãrate ori la ciocniri armate.

Cauze de ordin social: duc de
regulã la rãzboaie civile.

Cauze de ordin naþional, etnic:
determina rãzboaie de eliberare
naþionala împotriva asupririi strãine.
Cele mai caracteristice au fost în
Algeria, Vietnam, Angola, Mozambic,
Rhodezia (Zimbabwe).

Cauze de ordin teritorial: au dus la
numeroase rãzboaie locale. Singura
soluþie - tratativele paºnice ºi libera
alegere a populaþiei de pe teritoriul
disputat.

Cauzele de ordin religios-tribal:
semnifica gradul de înapoiere a þãrilor
în care ele se produc ºi totodatã
amestecul strãin.

Cauzele de ordin militar ale unor

rãzboaie locale: se gãsesc în
concepþiile strategice ale unor state
mari de a se menþine.

Dupã pãrerea noastrã, chiar dacã
generaþia tânãra considerã cã un mod
mai simplu de a rezolva un conflict este
prin intermediul rãzboaielor, a
violenþei, a crimei… acest lucru trebuie
împiedicat cu orice preþ, pentru cã
dacã ne strãduim sã rezolvãm totul pe
cale paºnicã, atunci nu ar mai exista
atâtea victime ºi boli care ar putea
duce la un adevãrat conflict în întreaga
lume.

Conflicte etnico-religioase:

onfl icte
economico-etnice:

Andreea Bindea (XI C)
Oana Motica (XI C)

Anamaria Suta (XI C)

Probleme de geopoliticãProbleme de geopoliticã

La ora actualã oraºele din România cunosc o dezvoltare relativ acceleratã. Acestea se extind teritorial din ce în
ce mai mult, fiecare spaþiu care poate fi amenajat este valorificat, dar întrebarea este dacã aceste spaþii sunt
valorificate corespunzãtor, astfel încât sã asigure echilibrul biologic ºi sã creeze condiþii prielnice de muncã ºi viaþã?

Pentru a afla dacã spaþiile dintr-un oraº sunt valorificate corect, trebuie sã aflãm ce este de fapt amenajarea
teritorialã ºi ce implicã aceasta? Amenajarea teritorialã este un ansamblu de lucrãri prin care elementele unui sistem sunt
dispuse ºi utilizate astfel încât sã corespundã cât mai bine scopului pentru care a fost realizat.

În cadrul amenajãrii teritoriale vorbim implicit despre metropolã,zonã metropolitanã ºi teritoriu metropolitan.
Metropola este un oraº de mari dimensiuni,cu cel puþin un milion de locuitori ºi care joacã rolul de capitalã regionalã

sau naþionalã sub aspect economic,cultural,administrativ.
Zona metropolitanã este teritoriul care funcþioneazã ca entitate independentã,însã fãrã personalitate juridicã.

Perimetrul acesteia este independent de limitele unitãþii administrativ teritoriale ºi este stabilit de comun acord cu
autoritãþile publice locale. Mãrimea zonei metropolitane depinde de dezvoltarea economicã naþionalã,mãrimea oraºului
metropolã ºi poziþia geograficã ºi morfologia teritoriului. O caracteristicã a zonei metropolitane este zona de influenþã,
care reprezintã teritoriul în care au loc relaþii între centrul urban(metropola) ºi celelalte localitãþi.

Teritoriul metropolitan este suprafaþa situatã în jurul marilor aglomerãri urbane, delimitatã prin studii de
specialitate. În cadrul teritoriului metropolitan se creeazã relaþii reciproce de influentã în domeniul transporturilor,
economic, social, cultural ºi al infrastructurii. Limita teritoriului metropolitan depãºeºte limita administrativã a localitãþii
ºi poate depãºi limita judeþului din care face parte.

Care este scopul ºi care sunt obiectivele zonei metropolitane? Scopul zonei metropolitane este dezvoltarea durabilã
a acesteia. Pentru aceasta se apeleazã la un proiect de dezvoltare, care este o lucrare de cercetare fundamentalã pe baza
urmãtoarelor obiective: amenajarea teritorialã, urbanism ºi management teritorial. Obiectivul general al cercetãrii este
intercorelarea metodelor de cercetare specifice planificãrii spaþiale ºi dezvoltãrii regionale. Elaborarea unui proiect de
dezvoltare a zonei urbane include urmãtoarele etape: documentarea, strategia (analiza modului de abordare),
elaborarea modelului conceptual, analiza teritorialã pe baza modelului conceput, adaptarea modelului la tipul de
planificare teritorialã, valorificarea rezultatelor cercetãrii.

Aceste proiecte de dezvoltare sunt elaborate de un grup de specialiºti, care cerceteazã arealul ºi întocmesc un proiect
la cele mai înalte standarde în funcþie de specializarea terenurilor sau activitãþilor. Munca specialiºtilor / cercetãtorilor se
încheie odatã cu definitivarea proiectului. Materializarea acestuia rãmâne la latitudinea celor care sunt în mãsura sã o
facã. Din pãcate nu întotdeauna proiectele sunt acceptate ºi respectate întru-totul ºi tocmai din aceastã cauzã apar
dezechilibrele ecologice, care sunt efectele negative ale amenajãrilor teritoriale necorespunzãtoare.

Mara BUTUZA (XI C)
Ioana OROS (XI C)

Amenajarea teritorialã
între teorie ºi practicã(I)

Pagini coordonate de
prof. Ileana Vasilescu
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În acest vast imperiu economic ºi politic
care este Uniunea Europeanã, Maramuresul
pare doar un mic muzeu prãfuit. Primarul
municipiului Baia Mare, Cristian Anghel, a
precizat cã turismul este cel care ar putea sã
facã din Maramureº un vârf de lance. "Noi
rãmânem o marcã deosebitã prin ceea ce
înseamnã tradiþii. Folclorul, obiceiurile,
bisericile ºi porþile din lemn au fost ºi sunt un
ambasador foarte bun pentru România."

Cultura ºi tradiþia româneascã reprezintã
un punct cheie în cartea de vizitã a României,
iar în Maramureº existenþa acestora este clar
vizibilã. Maramureºul este un imens muzeu
în aer liber, iar viaþa de zi cu zi a satului
maramureºean este o adevaratã întoarcere în
timp.

Bisericile de lemn - bijuterii de artã popularã - se
întâlnesc aproape în fiecare sat. Opt dintre acestea
aparþin patrimoniului UNESCO, iar unele deþin
recorduri absolute: cea mai înaltã construcþie din
lemn - biserica mãnãstirii Bârsana 62 m, cea mai
veche bisericã din lemn - biserica de la Ieud 1364.

Poarta maramuresanã, un veritabil "arc de
triumf" rustic, era în trecut apanajul familiilor
nobile. Conform tradiþiei poarta este bariera
împotriva rãului, elementul care delimiteazã
universul sacru al casei ºi gospodãriei. Elementele
decorative nu au doar o funcþie esteticã, ci sunt
simboluri cu rãdãcini puternice în cultura creºtinã ºi
precreºtinã. Coarda - spirala simbolizând aspiraþia
spre înalt, rozeta - simbol al soarelui ca element
esenþial al vieþii, arborele vieþii - simbolizând viaþa

veºnicã, ºarpele cu binecunoscutul lui rol protector, sunt
doar câteva dintre elmentele cel mai des întâlnite în
sculptura porþilor maramureºene.

Maramureºul este o regiune care a pãstrat de-a lungul
timpului obiceiurile legate de muncã, de viaþã ºi de
sãrbãtoare. Obiecte din lemn decorate artistic însoþesc
toate momentele importante vieþii, dar cele mai fascinante
sunt crucile, element de comunicare între lumea celor vii
ºi a celor morþi. Cimitirul vesel de la Sãpânþa, opera
artistului popular Ioan Stan Pãtraº, reuneºte cruci
"vorbitoare". Prin intermediul unui text în care autoironia
se împleteºte cu dramatismul, acestea povestesc viaþa
celui dispãrut. Meserile tradiþionale cum ar fi þesutul,
sculptura lemnului, pictura pe lemn ºi sticlã se practicã cu
succes ºi se transmit din tatã în fiu.

Muzica maramureºeanã însoþeºte toate momentele
fericite ale vieþii ºi se remarcã prin ritm ºi vitalitate.

Sãrbãtorile sunt momente în care satul
maramureºean "explodeazã" de muzicã ºi voie bunã
ºi ele nu sunt puþine de-a lungul anului: Sãrbãtorile
de Iarnã, Paºtele, Tânjaua de pe Mara, Stâna
maramureºeanã, la care se adaugã nunþile ºi
botezurile. Aici mai iute ca oriunde se-ncinge
muzica ºi jocul. În câteva clipe, toatã sala este în
picioare, iar perechile încep sã se roteascã, pe ritmul
din ce în ce mai rapid, impus de ceteraºi, aceºti
violoniºti locali de excepþie, care nu ar trebui sã
lipseascã de la o petrecere reuºitã. Bun venit în
atmosfera unicã a satului maramureºean! Acesta
este îndemnul pe care maramureºenii îl fac Uniunii
Europene.

Denisa PINTEA (XI G)

Maramureºul ºi integrarea eauropeanãMaramureºul ºi integrarea eauropeanã
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Ionuþ

INTERVIU

Pentru cã mulþi dintre noi sunt în clasele terminale ºi
pentru cã nu ºtim spre ce sã ne orientãm, m-am gandit
sã vã ofer acest interviu cu Ramona Ioana Pop, redactor
ºi reporter la cotidianul “Graiul Maramureºului”, pentru
a vã forma o viziune despre ceea ce implicã aceastã
meserie.
Jurnalistica te introduce într-o lume agitatã, un
adevãrat lanþ de suiºuri ºi coborâºuri, eºecuri, dar ºi
multe satisfacþii. Un mediu preferat de unii ºi respins de
alþii. Veþi afla mai multe despre acesta în urmãtoarele
rânduri...

Îi mulþumim doamnei Pop pentru timpul acordat,
informaþiile oferite, pentru aprecierile la adresa revistei
noastre ºi lãsãm întrebarea cu care încheie, deschisã
pãrerilor voastre...

1. Ce v-a determinat sã alegeþi aceastã meserie?

2. Cum aþi evoluat ca
redactor ºi reporter?

3. Povestiþi-ne ceva despre experienþa pe care aþi
acumulat-o de-a lungul carierei dumneavoastrã.

4. Cu ce presonalitãþi aþi avut contact ºi cine a fost cea
care v-a lãsat o urmã însemnatã în minte?

5. Având în vedere varietatea mijloacelor de informare,
cum credeþi cã va evolua presa scrisã în þarã ºi un
numai?

6. Ce pãrere aveþi despre revista colegiului nostru,
“Eminesciana”, ºtiind cã aceasta este pe primul loc în
topul revistelor ºcolare locale?

Am ºtiut încã de la 15 ani ce
profesie doresc sã aleg. Mai
mult decât faptul cã ºi tatãl
meu este jurnal is t , în
alegerea profesiei m-au
i n f l u e n þ a t c r i t e r i i . . .
neobiºnuite. Am ales prin
eliminare. Îmi doream o
meserie interesantã, fãrã
program fix, fãrã riscul de a
cãdea în rutinã. O meserie
prin care sã pot face o
diferenþã ºi care sã mã aducã
în mijlocul oamenilor. Nu
regret alegerea fãcutã, nici
mãcar în câte o sãptãmînã în
care lucrez ºapte zile din
ºapte!

Am început cu reportaje în paginile de sport ale “Graiului”,
Minaur fiind prima echipã de care am rãspuns. De aici
pornind, am ajuns de-a lungul anilor sã scriu despre multe
ramuri sportive, despre foarte multe echipe ºi foarte mulþi
sportivi ºi chiar sã coordonez, împreunã cu colegul meu,
Mihai Mureºan, paginile de sport ale “Graiului”. Am rãspuns
mai apoi de pagina Universitaria, de cea de tineret, de
pagina esotericã. Am abordat aproape toate genurile
jurnalistice în domenii precum sport, tineret, învãþãmânt,
social, monden, culturã. Am fost ca jurnalist atât în saloane
simandicoase, în compania unor personalitãþi, dar ºi în
bordeie de þarã, lângã oameni simpli. De peste tot ºi de la toþi
am avut câte ceva de învãþat, o poveste jurnalisticã de scris
ºi o lecþie personalã de viaþã de þinut mine. Fie ca exemplu
pozitiv, fie ca model negativ…

Prima porþie de practicã jurnalisticã am realizat-o ca
reporter de ºtiri pentru un post local de radio. Nu ºtiam la
acea orã nici mãcar unde sunt plasate instituþiile importante
ale oraºului. În primele zile de jurnalist angajat la “Graiul
Maramureºului”, redacþia în care lucrez de zece ani imediat,
stãteam în birou ºi numai mie nu îmi suna telefonul. Aºa cã
am pornit eu în cãutarea subiectelor. Trebuia sã arãt peste
tot legitimaþia, deoarece toþi erau suspicioºi când vedeau o
puºtoaicã, având codiþe împletite ºi rucsac în spate. Azi
telefonul meu sunã mereu (uneori chiar îmi doresc sã
tacã…), ºtiu unde sunt toate instituþiile în Baia Mare ºi sunt
multe locuri în care nu mai e nevoie sã arãt legitimaþia,

deoarece lumea mã cunoaºte deja.

Am cunoscut multe personalitãþi din domenii foarte diferite,
deoarece în domenii foarte diferite m-am “miºcat”, jurnalistic
vorbind. Fãrã sã fac o ierarhie, am sã pomenesc cîteva
nume. Aºa cum îmi vin în minte. M-a impresionat eleganþa
desãvârºitã atât din discurs, cât ºi din prezenþã a prinþesei
Marina Sturdza. Cu fricã, recunosc, m-am dus la interviul cu
Cristian Tudor Popescu. Duritatea din editoriale nu am
simþit-o în dialogul nostru care a curs cu naturaleþe. ªtefan
Hruºcã m-a înconjurat mereu în timpul interviurilor cu atâta

cãldurã încât m-a lãsat
uimitã cã omul care îmi
colinda în copilãrie mã
întreabã ca un prieten: “Ce
mai faci, tu, Ramona?”...
Originalitatea sãritã din
matcã, aproape “obraznicã”,
a creatorului de modã
Cãtãlin Botezatu nu a trecut
neobservatã. ªi actualul
ministru de Externe al
României, Adrian Cioroianu,
mi-a lãsat la momentul
interviului o impresie foarte
plãcutã, reuºind sã îmi arate
o altã faþetã a abordãrii
istoriei recente a românilor.
ªi am avut onoarea sã
cunosc multe personalitãþi

din sport. Vasile Stîngã ºi Maricel Voinea sunt doar primii doi
care îmi vin acum în minte.

Dat fiind cã omul modern suferã din ce în ce mai acut de
lipsã de timp ºi de rãbdare, cred cã viitorul presei scrise nu
va fi unul strãlucitor. Existã mijloace de comunicare în masã
care îþi oferã informaþia mai rapid, mai uºor de “digerat”, mai
comod. Fãrã eforturi prea mari. Dar vreau sã cred, mã
încãpãþânez sã cred, cã cititorul de ziar va rãmâne pasionat
de ziarul în forma lui clasicã. Senzaþia de frunzãrit un ziar
cred cã este una generatoare de dependenþã. Însã nu ºtiu
pentru cât timp.

Aici, cu tot obiectivismul care mi-a fost predat la Facultatea
de Jurnalisticã din Cluj Napoca, trebuie sã recunosc: am
fost eleva acestui colegiu ºi sunt subiectivã, în consecinþã.
Aºa cã spun cã aveþi o revistã interesantã ºi frumoasã. Bine
scrisã, estetic îngrijitã. Sunt printre voi tineri cu real talent ºi
mi-ar plãcea sã vã fur din când în când de la “Eminesciana”
ºi sã vã duc în paginile de tineret ale “Graiului”. Ce ziceþi?

Iulia Anamaria MUREªAN (XI F)

Mã încãpãþânez sã cred, cã cititorul
va rãmâne pasionat de ziar în forma lui clasicã

Mã încãpãþânez sã cred, cã cititorul
va rãmâne pasionat de ziar în forma lui clasicã

Talon Concurs

Talon Concurs

Pentru colegii no tri din clasele a XII-a
…sã mai i râdã

s,
s,



20Eminesciana, nr. 3, 2007

Crãciunul, o sãrbãtoare a bucuriei

Povestea bradului

Orice sãrbãtoare are menirea de a aduna oamenii într-o
comunitate, care îºi valideazã astfel sistemul de valori.
Crãciunul la români este o poveste despre recunoºtinþã,
comuniune ºi Lumina Naºterii lui Iisus Hristos; este o
poveste coloratã cu glasuri din alte timpuri, cu gesturi
profunde venite din negura începuturilor. Amestec de sacru
si profan, amestec de sacru creºtin si tradiþie pãgânã,
expresie a bucuriei, a bucuriei de a trãi viaþa; Viaþa care
biruie întotdeauna moartea. În ieslea Betleemului acum
2000 de ani se nãºtea speranþa lumii. De atunci, cerul se
deschide în fiecare an pentru ca îngerii sã psalmodieze
Naºterea celui fãrã de
început. "Pace pe pãmânt...
între oameni bunã voie",
omul-dumnezeu, pruncul din
Betleemul Iudeei ridica
umanitatea în îmbrãþiºarea
lui Dumnezeu.- Vi s-a nãscut
Mântu i to ru l ! g lã su iau
triadele îngereºti, s-a nãscut
cel ce va cãlca Moartea ºi va
birui porþile iadului. Crãciun
r o m â n e s c , î n i n i m a
B a l c a n i l o r, a m i n t i r e a
libertãþii udate cu sânge. Dar
câþi sunt cei care se gândesc
în timp ce sãrbãtoresc
Crãciunul la Mântuitorul
care prin jertfa Sa a dat lumii
libertatea ºi a biruit porþile
iadului?

Sãrbãtorile de iarnã deschid sezonul colindelor. Obiceiul
a devenit un bun prilej de distracþie, mai ales în rândul
tinerilor. De Crãciun se încropeºte la repezealã un pseudo-
cor ºi se porneºte "la colindat". Bãutura, mâncarea ºi
distracþia sunt pe primul plan. Gãºtile de petrecãreþi
chefuiesc pânã in zori, fãrã sã cunoascã cu adevãrat
semnificaþia pãgânã a tradiþiei. Repertoriul nu depãºeºte de
obicei douã, trei strofe arhicunoscute, melodia fiind
ignoratã din principiu. Puþini ºtiu cã obiceiul este unul de
binecuvântare, de protecþie ºi bunã-vestire. Adevãrata
tradiþie a colindatului devine pe zi ce trece un capitol de
folclor, pãstrat in fonotecile cercetãtorilor. Tragedia cea mai
mare este cã nici mãcar interpreþii de muzicã popularã nu
mai sunt interesaþi în a promova colinde autentice, lãsându-
se purtaþi de interese financiare.

Venirea Crãciunului reprezintã unul din cele mai
aºteptate momente ale anului. El reprezintã motiv de
bucurie pentru întreaga familie, prilej prin care toþi cei dragi
se adunã în jurul bradului de Crãciun, ciocnesc un pahar de
vin în cinstea Naºterii Domnului ºi ascultã urãrile
colindãtorilor.

Ciclul sãrbãtorilor cuprins între 6 decembrie ºi 7 ianuarie
este legat de cel mai bogat repertoriu de obiceiuri care se
focuseazã în jurul celor doi moºi: Ajun ºi Crãciun. Pe
meleagurile româneºti acestea sunt foarte bine conservate
mai ales în lumea satului unde nelipsit la acest ceas de

sãrbãtoare este colindul, umblatul cu capra, Steaua sau
Pluguºorul.

În mitologia româneascã legenda pastorului Crãciun a
fuzionat cu mitul Naºterii Domnului. Se povesteºte ca fãrã
acordul soþului Crãciuneasa primeºte în gazdã pe Fecioara
Maria, oferindu-i adãpost un grajd.

Despre acest lucru aflã în curând soþul acesteia Crãciun,
un om vestit în þinut pentru rãutatea sa. Drept rãsplatã acesta
taie mâinile soþiei sale dar ele sunt lipite la loc de Sfânta
Fecioarã. Minunea îl converteºte pe Crãciun la creºtinism.

De bucurie cã nevasta sa a scãpat de pedeapsa lui
necugetatã, Crãciun aprinde
un rug din cioate de brad în
curtea lui ºi joaca hora cu
toate slugile lui. Dupã joc
împarte sfintei familii
daruri pãstoreºti: lapte, caº,
urdã, smântânã. De aici
transfigurarea lui Moº
Crãciun într-un sfânt, care
aduce de ziua naºterii lui
Isus daruri copiilor, obicei
care se suprapune cu
amintirea darurilor pe care,
dupã legenda evanghelicã,
le aduceau regii-magi în
staul noului Mesia.

Cântecele de bucurie
adresate de slugile lui
Crãciun s-au transformat în
colinde.Transpus peste

doua mii de ani moº Crãciun ademenit de mirosul de brad ºi
de cozonac, proaspãt scos din cuptor vine încãrcat de daruri
pentru micuþii cuminþi. Sosit de la Polul Nord împreunã cu
spiriduºii si renii, conform ultimelor standarde el aºeazã
cadouri sub brazii de Crãciun frumos împodobiþi.

Se spune cã Maica Domnului a avut mult de suferit din
cauza împãratului Irod. Acesta a aflat cã S-a nãscut Mesia,
spre mântuirea neamului omenesc, ºi s-a mâniat cumplit.
Irod le-a poruncit supuºilor sã-L prindã pe Prunc, iar dacã
nu-L gãsesc, sã ucidã toþi copiii sub doi ani. Aflând de
planurile lui Irod, Fecioara L-a luat pe Iisus din iesle ºi a
fugit departe. Dupã o vreme de mers prin pustiu, Maria a
obosit.Azãrit un plop, s-a dus la el ºi l-a rugat s-o primeascã
puþin la umbrã, sã se odihneascã. Nu pot, i-a rãspuns plopul,
pentru cã s-ar putea sã afle Irod cã te-am ajutat ºi nu aº vrea
sã am de-a face cu mânia lui. Rãmâi cu bine, i-a spus
Fecioara, iar dacã þi-e fricã de Irod, atunci sã tremuri cât vei
trãi. De atunci, plopul nu mai are liniºte. În calea ei, Maria a
întâlnit ºi un pui de brad. Ostenitã, ea l-a rugat s-o rãcoreascã
pe ea ºi pe Fiul ei cu puþina lui umbrã. Cu mult drag, a
rãspuns brãduþul. Iar Maria l-a binecuvântat: sã rãmâi
veºnic tânãr, sã fii verde ºi vara ºi iarna ºi sã te iubeascã
oamenii. De atunci, bradul a rãmas aºa cum i-a urat
Fecioara, fiind simbolul binelui în viaþa oamenilor.

Crãciunul, o sãrbãtoare a bucuriei

Povestea bradului

Ana-Maria PUIU (XI D)

Crãciun românescCrãciun românesc
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Stille nacht

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles Schläft, einsam wacht

nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,

schlaf in himmlischer Ruh'!

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht.
Durch der Engel Halleluja

tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter ist da.

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht

Lieb' aus deinem göttlichen Mund,
da uns schlägt die rettende Stund',

Christ, in deiner Geburt!

Sainte Nuit

O nuit de paix! Sainte nuit!
Dans le ciel l'astre luit

Dans les champs, tout repose en paix
Mais soudain dans l'air pur et frais

Le brillant choeur des anges
Aux bergers apparait

O nuit d'espoir! Sainte Nuit!
L'esperance a relui

Le Sauveur de la terre est ne
C'est a nous que Dieu l'a donne

Celebrons ses louanges
Gloire au Verbe incarne

O nuit de paix! Sainte Nuit!
Dans le ciel l'astre luit

Dans les champs, tout repose en paix
Mais soudain dans l'air pur et frais

Le brillant choeur des anges
Aux bergers apparait

Noche de paz
Noche de paz, noche de amor,

Todo duerme en derredor.
Entre sus astros que esparcen su luz

Bella anunciando al niñito Jesús
Brilla la estrella de paz
Brilla la estrella de paz

Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor;
sobre el santo niño Jesús

Una estrella esparce su luz,
Brilla sobre el Rey
Brilla sobre el Rey.

Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor
Sólo velan en la oscuridad

Los pastores que en el campo están;
Y la estrella de Belén
Y la estrella de Belén

Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor

Fieles velando allí en Belén
Los pastores, la madre también.

Y la estrella de paz
Y la estrella de paz

Silent night!

Silent night, holy night
All is calm, all is bright

Round yon Virgin Mother and Child
Holy Infant so tender and mild

Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight

Glories stream from heaven afar
Heavenly hosts sing Alleluia!

Christ, the Saviour is born
Christ, the Saviour is born

Silent night, holy night
Son of God, love's pure light

Radiant beams from Thy holy face
With the dawn of redeeming grace

Jesus, Lord, at Thy birth
Jesus, Lord, at Thy birth "
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A cincea ediþie a concursului de
reviste ºcolare, organizatã de
Inspectoratul ªcolar ºi Casa Corpului
Didactic s-a desfãºurat în 22 mai a.c. La
concurs au concurat 40 de reviste
ºcolare, dintre care 13 erau liceale.
Jurizarea a fost realizatã de Valentina
Todoran - inspector ºcolar, Nicoarã
Mihali - redactor al revistei ªcoala
Maramureºeanã, Ramona Ioana Pop -
redactor al cotidianului Graiul
Maramureºului ºi Gelu Dragoº
învãþãtor.

La fel ca ºi primul numãr,
numãrul al doilea al revistei
Eminesciana nu a trecut cu
v e d e re a , a v â n d e c o u î n
publicaþiile judeþene. Aprecierile
le socotim o încurajare pentru
numerele care vor urma. Redãm
în rânduri le de mai jos
aprecierile ºi observaþiile din
c o t i d i a n u l G r a i u l
Maramureºului publicate în 15
ianuarie 2007, de ziua lui
Eminescu, ºi semnate de
Gheorghe Peter.
În ultimele zile ale anului trecut a
ieºit de sub tipar numãrul 2 din
„ E m i n e s c i a n a ” , r e v i s t a
Colegiului Naþional „Mihai
Eminescu” Baia Mare. Este o
publicaþie de þinutã, cum puþine
am vãzut în peisajul revuistic
ºcolar. Numãrul, într-o þinutã
graficã de excepþie, este unul
consistent. Impune încã de la copertã un montaj foto în
care doi academicieni Augustin BUZURA ºi Nicolae
BREBAN citesc revista „Eminesciana”.
Coordonatorul publicaþiei, prof. ,
semneazã un editorial interesant, cu titlul „Eminescu ºi
Europa”, iar prof. , directorul
colegiului, prezintã proiectele unitãþii de învãþãmânt pe
care o conduce. La „Rubrica psihologului”,

, psiholog ºcolar, scrie despre „Efectul
Pygmalion”.
Urmeazã apoi materiale semnate de elevi, unul mai

interesant decât altul. Sã
p o m e n i m d o a r c â t e v a :
„Eminescu ºi Maramureºul”
(Denisa Roman), „Dezavantajul
balurilor” (Andrea Magyar), „La
Auschwitz, intrarea se face în
tãcere ºi cu tristeþe” (Denis
Coste), „Bobolyud 2006”
(Sânziana Lascu). Atractive
paginile pentru anglofoni,
francofoni ºi hispanici ºi
distractive cele de divertisment.
Sunt reproduse ºi douã ecouri în
presã la primul numãr al revistei,
semnate de Ramona Ioana POP
în „Graiul
Maramureº
u l u i ” º i
N i c o a r ã
MIHALI în
„ ª c o a l a
Maramureº
eanã”. Nu

lipsesc creaþiile literare ale
tinerilor liceeni.
Felicitãri colectivului de redacþie:

redactor ºef,
redactor ºef

adjunct, ,
, ,

,
,

redactori, pentru frumoasa
izbândã publicisticã.

(D.P.)

Ioana PETREUª

Marius CRÃCIUN

Melinda
HOTEA

Denisa Pintea
Alexandra Ilieº

Raluca China Denis
Coste Andrea Magyar Iulia
Mureºan Cristiana Pocol, Ana
Maria Puiu Denisa Roman

„EMINESCIANA” LA NUMÃRUL 2„EMINESCIANA” LA NUMÃRUL 2

La concursul dedicat revistelor ºcolare

Eminesciana a obþinut premiul IEminesciana a obþinut premiul I

Colegiul redacþiei "Eminesciana"

vã ureazã Sãrbãtori Fericite ºi

La Mulþi Ani!

Revista Eminesciana a câºtigat locul I pe segmentul reviste liceale
culturale, un loc care ne onoreazã ºi ne determinã sã mergem mai
departe.
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MONDENMONDEN

Beyonse cea mai bine îmbrãcatã
vedetã a anului 2007 a fost în România,
mai exact, în 22 octombrie la Cluj-
Napoca, unde a avut loc mult aºteptatul
concert al divei americane. Beyonce a
oferit un show spectaculos, chiar dacã
vremea ploioasa s-a menþinut pe
perioada recitalului.

În presã s-a scris foarte mult despre
acest eveniment ºi a revenit aceeaºi
temã: artistul de talie internaþionalã,
care a avut un recital extraordinar ºi
organizarea defectuoasã a concertului
asociatã cu tendinþa românilor de a se
zgârci când este vorba de a cumpãra
bilete. Se pare ca la concert au
participat între 5 - 6.000 de persoane
dupa estimarile unei persoane care se
ocupa cu ordinea pe stadion si nu
10.000 de persoane, cum au anuntat
organizatorii, opiniaza Cotidianul.

În timp ce ploaia s-a oprit, Beyonce,
susþinutã de o echipã de muzicieni,

formatã doar din femei, ºi-a continuat
concertul cu alte hituri, dar ºi cu reprize
de jazz, funk ºi soul, care au însufleþit
publicul aflat pe stadion.

Timp de douã ore, cât a durat
concertul, spectatorii au avut parte de
muzica bunã, solo-uri de instrumente ºi
momente coregrafice, o Beyonce
diferitã de diva R&B premiatã la MTV,
iar show-ul a fost o surprizã pentru
mulþi dintre cei prezenþi. Artista a
cântat live, a dansat, a fascinat publicul
cu þinutele ei argintii, schimbate de ºase
ori de-a lungul spectacolului. A avut
jocuri impresionante de lumini ºi
decoruri create ad-hoc care au incintat
spectatorii. precara.

Se pare cã din cauza vremii
nefavorabile, organizatorii concertului
i-au propus artistei sã nu mai susþinã
concertul, însã Beyonce a refuzat în
mod categoric din respect pentru
audienþã.

Beyonce cea mai stilatã vedetã a anului 2007Beyonce cea mai stilatã vedetã a anului 2007

Tendinþele modei toamnã-iarnã 2007-2008 variazã de la
minimalismul raþional pânã la veselia femininã ºi naturaleþea
autenticã. Moda reprezintã o reflexie multiplã a societãþii.
Comunitatea ºi individualitatea permit fiecãrui individ sã îºi
exprime propria identitate ºi stilul personal mai mult decât
oricând. Eminesciana te þine la curent cu ce e mai nou în
materie de tendinþe în acest sezon.

Jocurile de lumini ºi umbre din moda toamna-iarna 2007-
2008 amintesc de cinematografia anilor `40. Moda acelor
vremuri inspirã o eleganþã deosebitã, care se regãseºte în
nuanþele mãtãsoase, pastelate, dar ºi în nuanþele întunecate
ale paletelor de culori.

Moda în sezonul toamnã-iarnã 2007-2008 exprimã
rafinament, calitate ºi aduce în prim plan femeia sofisticatã.
Frivolitatea seducatoare ºi alura masculina sunt îmbinate
într-un „cocktail” vestimentar senzual în colecþiile marilor
designeri precum Dior, Cavalli, Dolce & Gabbana.

Luxul, obiectele strãlucitoare, ornamentele somptuoase,
toate celebreazã bogaþia modei în sezonul toamna-iarna
2007-2008. Cu toate acestea, combinarea trendurilor gypsy,
country, irlandeze ºi ruseºti duc la o continuitate neaºteptatã
a îmbinãrilor de stil uneori îmbinãri aleatorii, dar ºi
contradictorii.

Marile case de moda folosesc în colecþiile de iarnã 2007-
2008 materiale groase pentru mantouri ºi paltoane, în

nuanþe închise, dar ºi lânã,
f l a n e l , m a t e r i a l e c u
impr imeur i , bumbacur i ,
materiale matlasate, imitaþii de
piele ºi blãnuri cu aspect de
oaie.

Designerii ne sfãtuiesc sã
purtãm haine realizate din
materiale fluide, uºoare,
materiale precum dantela, tul
ºi crep care dau o alurã
femininã. Folclorul ºi spiritul
iernii aduc în peisaj jachete
colorate, din lânã, cu blanã în
jurul gâtului, asemenea celor
purtate în Siberia.

Culorile predominante în colecþiile toamnã-iarnã 2007-
2008 sunt culorile stepei ºi vegetaþiei uscate întâlnitã în
stepe: nuanþe de gri, nuanþe de galben sau verde, bej ºi
nuanþele de gri-albãtrui. Culorile fade evocã sticla topitã,
bijuteriile celtice ºi broderiile etnice.

Accentul se pune pe hainele lungi sau bluzele care
acoperã o mare parte a corpului confecþionate din lânã. De
asemenea, se poartã bluzele împodobite cu „bijuterii”,
bluzele brodate ºi cu diferite ornamente. Fustele sunt din
satin, mãtãsoase sau cu imprimeuri.

Movie star Look

Lux, somptuozitate ºi etno în tendinþe

Materiale trendy în moda 2008

Culorile

Alexandra ILIEª (XII F)

Exclusiv pentru fete

Tendinþele modei toamnã-iarnã 2007-2008Tendinþele modei toamnã-iarnã 2007-2008
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Balanþã

Scorpion

Sãgetãtor

Capricorn

Varsator

Peºti

. Tendinta dumneavoastra
dominanta este de a armoniza. Incercati sa
pastrati armonia in toate domeniile chiar
daca nu este intotdeauna usor. Cei din jur
va apreciaza discretia si multe persoane

vin sa se confeseze. Este un an în care va simtiti foarte
îndrazneti.

. Tindeti sa fiti mai increzatori in
propriile forte si mai bine dispusi. Dar va
trebui sa muncitit din greu pentru tot, mai
ales ca va veti da seama de greselile facute
in trecut si veti mai primi o sansa sa faceti

ceva ce nu ati avut interesul de a duce la bun sfarsit. Veti
face tot posibilul sa va impuneti ideile si veti incerca sa
faceti ordine in viata celor din jur.

. Anul 2008 este un an in care
implinirile vin cu ajutorul activitatilor
sociale. Veti socializa mult, si va veti
mentine statutul de oameni casatoriti sau
singuri, veti creea legaturi amoroase,

despartiri, numic neobisnuit. Incercati sa va descurcati
singuri in orice imprejurare si sa nu intrati in conflict cu
nimeni pentru a depasi cu bine acest an.

.Anul acesta nimic nu vine de-a
gata, va trebui sa luptati pentru orice:
pozitie, dragoste sau bani. Ianuarie si
aprilie va confera mai multa eficienta si
putere de actiune. Domeniile de interes in

2008 vor fi prieteniile si activitatile de grup,
spiritualitatea, filantropia si activitatile altruiste. Este
un an in care veti calatorii mult si va veti face o multime
de prieteni. Veti fi generosi, buni, deschisi si veseli in
acest an.

. Aceasta zodie este cea mai
inventiva si mai originala zodie din acest
an. Jupiter va confera o buna vitalitate care
va face sa rezistati mai bine in orice situati.
E timpul sa va asumati si rezultatele

concrete ale actiunilor dvs. În acest an va trebui sa va
aplecati foarte serios asupra studiului, sa învatati sa va
împartasiti experienta si sa primiti ceea ce altii deja au
asimilat.

. 2008 este anul schimbarilor pentru
multi dintre dumneavoastra. Domeniile
cela mai favorizate sunt calatoriile,
studiile si spiritualitatea. Veti acorda mai
multa atentie spiritualitatii, activitatilor

caritabile, sanatatii, si calatoriilor peste hotare. Este un
an care nu straluceste prin nimic deosebit aducandu-va
pe toate planurile armonie si echilibru.

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioarã

. Anul acesta incercati sa reluati
relatiile amicale pe care anul trecut le-ati
tratat cu raceala. Renuntati la orgoliu
dumneavoastra altfel s-ar putea sa va
treziti singur in mijlocul anului. Se anunta
un an al implinirilor din punct de vedere

familiar. Familia va fi centrul universului multora
dintre dv.

. Este un an care vã aduce armonie si
echilibru pe toate planurile, ceea ce este
foarte important pentru tauri. Trebuie sa
fiti mai indulgent cu cei din jur in 2008,
incercati sa nu mai judecati atat de aspru.
Norocul vi-l veti face singuri si sunteti

constienti de asta. Veti avea ocazia sa va linistiti si sa va
ganditi serios la satisfaciile morale si la fericire.

. Anul acesta prindeti destule
ocazii de a va pune intr-o lumina buna si sa
va puteti etala talentele si creativitatea. Va
doriti sa fiti independent si sa realizati ceva
pentru un viitor asigurat. O atmosfera

placuta va incarca bateriile si sunteti in stare sa faceti
multe lucruri exceptionale atat pentru dumneavoastra
cat si pentru cei din jur.

. Primele luni ale anului sunt marcate
de tensiuni si nelinisti de tot felul. Sunteti
sensibili si percepeti asa cum trebuie
starile celor din jur. Va veti rezolva multe
probleme cu ajutorul romantismului,

fidelitatii si amabilitatii de care dai dovada. Principalele
domenii de interes in 2008 sunt banii, creativitatea si
timpul liber.

. Daca ati putea sa va exteriorizati mai
usor sentimentele, ati scapa de multe
momente neplacute si de framantari
inutile. Sunteti genul de persoana care
trebuie sa va aflati tot timpul undeva in

fata, inconjurat de persoane care va sustin. Veti cauta sa
va impuneti stilul personal în tot ceeea ce faceti. Sunteti
buni lideri, cu o capacitate organizatorica
extraordinara.

. Vreti sa aduceti o multime de
schimbari in viata dumneavoastra, deaceea
aveti o multime de idei pe care va ganditi sa
le puneti in practica. Urmarind
perfectiunea veti face viata imposibila

celor din jurul dumneavostra care nu corespund
cerintelor. A doua jumatate a anului veti pune accentul
pe spiritualitate si departari. Este posibil sa simtiti un
imbold acut sa va desavarsiti cultura sau educatia, sa
doriti sa calatoriti.
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Pentru colegii no tri din clasele a XII-a
…sã mai i râdã

s,
s,


