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Muzica ... este pentru tine ...
((în) treizeci și opt de
tonalități?!)

Motto: //în astă epocă, și dac-am reuși să împăcăm
iarba cu betonul/ n-o mai auzi cum crește, că îți sună
telefonul// (sms 185, iv cel naiv)
Muz(ic)a
Dorințe vii în armonie ...
Revin ades dintr-un trecut.
Mi-e sufletul o harpă vie
Falsând arareori temut?!
Solfegiind cu vii o mie
La cap(ul) unui azi preacunoscut ...
Simt că palpit de frenezia
Dorului ... demult pierdut.
Dincolo de proveniența
greacă a termenului – mousikē –
însemnând arta combinării sunetelor în succesiune
(melodie, cântec) și simultan (polimetrie) într-o formă
plăcută estetic, organizarea ritmică a notelor și integrarea
lor într-o lucrare completă (simfonie), MUZICA definește
ființa, elementele care o înconjoară, universul acesteia,
deoarece totul simte și trăiește în și prin puterea sunetului,
armoniei tonurilor, ritmului, tempoului. Iar, când sunetul
se manifestă plenar, neîngrădit, eufonic, virtuoz creează
muzica.
Muzica este însăși viața, trăită după legile nescrise
ale artei sunetului (armonic/ dizarmonic/ zgomotos/
eufonic/ onomatopeic), ale vibrației universului, ale
cântecului sferelor. Muzica exprimă trăirea altfel de cum o
fac cuvintele; sunetul vibrează prin articulare, prin voce,
prin instrumentul muzical, prin pașii de dans.
Omul – asemeni unui Apollo, protector al poeziei
și al muzicii – este o ființă muzicală prin excelență, nu
numai în sens metaforic-figurat, ci și în sens propriu.
Concret, în creier există o zonă implicată în tot ceea ce ține
de sunet, de muzică – de la compoziție la interpretare, până
la audiție și mișcare ritmică. În acest sens, se recomandă
trăirea în și (prin vibrație, prin sunete) prin muzică.
Mai mult, Incredibila muzică face ca:
1. bătăile inimii să se modifice în funcție de ceea ce
ascultăm. Muzica îți poate anima dimineața. Dacă începi
ziua cu muzică veselă, ai mai multă energie pe parcursul
zilei și o stare de spirit mult mai veselă. Când îți compui
playlist-ul de dimineață asigură-te că nu incluzi melodii
triste sau enervante. În schimb, găsește melodii cu un ritm
alert și versuri optimiste.
2. florile să crească mai repede dacă ascultă
armonii, eufonii. Asemeni oamenilor, și plantele se
bucură de beneficiile muzicii. Plantele cărora le este pusă
muzică clasică, relaxantă, înfloresc mai ușor și
reacționează pozitiv. În schimb, dacă le este pusă muzică
Rock sau Heavy Metal, acestea se ofilesc.
3. fiecare să perceapă lumea în funcție de ceea ce
ascultă (tonalitate, ritm etc).
4. ca durerea să se diminueze: pe lângă endorfinele
eliberate de corp, ce induc o stare de bine, muzica oferă
oamenilor senzația că sunt în control, chiar și când vine
vorba de durere. Totodată, muzica relaxează corpul și
stabilizează ritmul cardiac, ceea ce ajută la controlul
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senzației de durere.
5. efectul Mozart să-și asigure veridicitatea. Este
dovedit științific că, dacă asculți muzică în surdină, în
timp ce înveți, ești predispus să reții rapid informațiile.
Deși s-a dovedit că nu se aplică doar în cazul muzicii lui
Mozart, ci în orice tip de muzică preferată de individ,
faptul că muzica ajută dezvoltarea mentală este cât se
poate de reală. Mai mult, poți accesa mai ușor informațiile
acumulate, cântând
sau ascultând
cântecul în timpul
căruia ai învățat. De
asemenea, muzica are
puterea de a spori
capacitatea de a citi și
scrie, raționamentul
spațial-temporal, dar
și inteligența
emoțională.
6. fiecare să se
preocupe sporit de propria coordonare. Te miști mai
ușor dacă te miști în/pe ritm. În timp, aceasta se traduce
printr-o îmbunătățire vizibilă a coordonării și a mișcării
corporale. Drept urmare, data viitoare când îți vine să
dansezi, nu te sfii.
7. unii oameni să vădă/perceapă muzica în culori.
Acest fenomen se numește cromestezie și se întâlnește în
special la oamenii ce gândesc vizual. Aceștia asociază o
culoare cu fiecare sunet muzical, iar repartiția culorilor
este diferită de la om la om.
Muzica e Lira psalmodiind
nemărginirea ...

Muz(ic)a e cuvântare
e descântec și încântec
e dezâmblânzire
e în firea lucrurilor,
dar și în afara lor ...
e naștere, nuntă și moarte ...
e sărbătoare
e noaptea de mai
e ritmul pașilor pe scândura jocului-spectacol
e sărut, e libertate, e aventură ...
e altar între blestem și jurământ ...
e șoapta nemărginirii ...
e infinitul la superlativ
e Bolero-ul lui (Maurice) Ravel
e ploaie-autumnală
e strigătul soldatului necunoscut ...
e pasul tău în Univers, căutându-se, căutându-te mereu
....

Pagină coordonată de prof. Codruța MUREȘAN
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Rolul şcolii în educaţia tinerilor
Esenta educaţiei morale constă în crearea
unui cadru adecvat interiorizării componentelor
moralei sociale în structura personalităţii morale a
copilului, elaborarea şi introducerea
profilului moral ţinând cont de normele
impuse în societate. Astfel, educaţia
morală tinde spre fomarea individului ca
subiect moral, subiect ce gândeşte şi
acţionează în spiritul cerinţelor şi
exigenţelor moralei sociale, a idealului, a
valorilor, normelor şi regulilor pe care ea
le deţine.
Şcoala este cea care le dezvoltă
elevilor gândirea şi formarea intelectuală
presupunând stabilirea unei interacţiuni
informare-subiect în vederea stimulării
transformărilor şi restucturărilor psihice;
astfel informaţia constituie un mijloc în
vederea dezvoltării proceselor şi capacităţilor
intelectuale necesare actului creativ uman.
Începând din grădiniţă, până la terminarea
liceului, se pot cultiva şi dezvolta aptitudinile
artistice; alături de grădiniţă şi şcoală, obiectivele
educaţiei estetice se pot realiza şi în cadrul familiei
şi se pot continua în alte instituţii. Procesul de
învăţământ oferă posibilitatea realizării tuturor
obiectivelor educaţiei
estetice. Astfel, sunt obiecte de învăţământ
destinate special atingerii acestor obiective:
literatura, muzica, desenul. Şi activităţile
extradidactice (cercurile de muzică, teatru, creaţie
literară, arte plastice etc), realizează educaţia
estetică a elevilor.
Mediul natural oferă ocazii de a realiza
obiectivele educaţiei estetice:sensibilizarea faţă de
frumuseţile naturii în diferite anotimpuri şi
momente, cultivarea capacităţii de a aprecia
crearea a ceea ce s-ar putea numi sentimentul
naturii.
Mediul social, de asemenea, (începând cu
frumuseţea peisajului citadin inclus în cel natural şi
continuând cu relaţiile dintre oameni manifestate

sub forma gesturilor, a modului de exprimare, de
comportare etc) oferă prilejul sensibilizării şi
asimilării unor

valori cu caracter estetic. Se poate vorbi astfel de
frumuseţea unui caracter, a unei atitudini, a unui
gest moral (ca semn al dragostei, prieteniei, stimei
etc) ; deci, pot fi frumoase şi comportamente ce pun
în valoare calităţi morale ale omului.
De asemenea, conţinutul diferitelor
discipline de învăţământ trebuie valorificat din
acest unghi; chiar disciplinele fundamentale
(matematica, de exemplu) au aplicaţii în studierea
şi înţelegerea diferitelor domenii ale tehnicii. Şi
alte discipline cum ar fi ştiinţele naturii trebuie să
valorifice o serie de cunoştinţe pentru domeniile
agricol,horticol, zootehnic, al medicinei
veterinare, al tehnologiilor de prelucrare a
produselor agroalimentare. Activităţile
extradidactice vizează şi ele o finalitate
tehnologică (de exemplu, cercuri care urmăresc cu
precădere obiective tehnologice : de informatică,
aeromodele, foto, electrotehnică, tâmplărie etc).
Cercurile de elevi sunt organizate în şcoală sau în
alte instituţii (de profil):cluburi, palate ale copiilor,
case de cultură, tabere etc.; ele răspund intereselor,
inclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor pentru diferite
domenii de activitate.
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. Pot fi organizate pe obiecte de învăţământ sau pe
domenii de activitate, acestea fiind foarte diverse:
tehnico-aplicative (electronică, electrotehnică,
agrotehnică cu variante de agricultură,zootehnie,
viticultură etc., de modelism: aeromodele,
navomodele, rachetomodele, automodele, cercuri pe
diferite profesii: tâmplari, electricieni); culturalartistice (de cultură muzicală, cinematografică, arte
plastice, balet etc.); sportiv-turistice (gimnastică, şah,
turism etc). Tematica cercurilor este propusă de
profesor cu consultarea membrilor,aceştia primind
anumite sarcini individuale şi de grup în cadrul
şedinţelor de cerc.
Olimpiadele, competiţiile artistice şi sportive
au menirea de a stimula şi evidenţia
elevii cu aptitudini deosebite, eventual talentele.
Excursiile şi vizitele extradidactice, în cadrul
cărora participarea este benevolă, sunt o formă activă
de recreere prin care se urmăreşte lărgirea orizontului
de cunoştinţe, cât şi cultivarea sentimentelor de
dragoste faţă de frumuseţile naturii etc. Educaţia nu se
închie la o anumită vârstă, deoarece noi învăţăm pe
parcursul vieţii noastre şi contribuim la dezvoltarea
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personalităţii noastre. De aceea, şcoala poate oferi
ocazii prin care elevii să întreprindă observări cu
caracter explorator, de cercetare asupra diverselor

aspecte ale naturii şi mediului înconjurător. Asemenea
observări desfăşurate în mod sistematic şi pe o
perioadă de timp mai îndelungată, oferă elevilor
posibilitatea de a surprinde anumite schimbări în
evoluţia plantelor, în viaţa animalelor, aspecte ce
uşurează înţelegerea unor legi, principii şi noţiuni (de
exemplu, noţiunea de „creştere” în biologie).
Director prof. Marius Crăciun

COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” BAIA MARE
PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA a IX-a
anul școlar 2015-2016

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

FILIERA VOCAŢIONALĂ
PROFIL PEDAGOGIC
SPECIALIZAREA EDUCATOR - PUERICULTOR
1 CLASĂ (28 locuri)
-

FILIERA TEORETICĂ
PROFIL UMANIST
SPECIALIZĂRI:
- ŞTIINŢE SOCIALE - 1 CLASĂ (28 locuri)
- FILOLOGIE - 6 CLASE (168 locuri)
SUBSPECIALIZĂRI:
FILOLOGIE
1,5 CLASE (42 locuri)
BILINGV ROMÂNĂ-ENGLEZĂ
2,5 CLASE (70 locuri)
BILINGV ROMÂNĂ-FRANCEZĂ
1 CLASĂ (28 locuri)
BILINGV ROMÂNĂ-GERMANĂ
0,5 CLASE (14 locuri)
BILINGV ROMÂNĂ-SPANIOLĂ
0,5 CLASE (14 locuri)
TOTAL LOCURI ÎN COLEGIU PENTRU CLASA a IX-a =224
Pentru specializarea BILINGV ROMÂNĂ-SPANIOLĂ nu se susține test de
limbă străină, admiterea se face computerizat. Limba spaniolă se va studia de
la nivel începător.
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„Eminescu” în Alpii Elveției
În perioada 1-6 februarie 2015, Colegiul
Național Mihai Eminescu, reprezentat de elevele
Andreea Rîșcu, Adina Tămășan, Aida Câmpean și
Roxana Tomai și doamnele profesoare Cristina
Rettegi și Elena Iercoșan, a participat la ultima
reuniune de proiect din Ftan, Elveţia, în cadrul
parteneriatului multilateral Comenius, ”Walking in
each other`s shoes” (COM-13-PM-673-MM-DE),
finanțat de Comisia Europeană, găzduită de
Hochalpines Institut Ftan, având ca temă principală „Cine vom fi?” (”Who will we be?”), cu accent pe
construirea imaginii de viitor al Europei. La reuniune
au mai luat parte elevi și profesori din alte patru țări
europene: Anglia, Irlanda de Nord, Cehia și Polonia.

După o călătorie de mai bine de 17 ore, în care
am poposit în frumoasa Vienă, pentru a admira

edificiile culturii austriece, am ajuns la mult
așteptata destinație, unde am fost primiți cu multă
căldură de către gazdele noastre.
A doua zi, am avut parte de turul școlii,
îndrumați de partenerii noștri. Am fost plăcut
impresionați atât de amplasamentul instituției, care se
află tocmai pe culmile Alpilor, cât și de
dotările moderne de care se bucură elevii
elvețieni. Mai apoi, am participat la ateliere de
intercunoaștere, în care am reușit să aflăm mai
multe lucruri despre ceilalți participanți ai
proiectului, dar și despre noi înșine. Tot în
prima zi am călătorit în Austria pentru o
sesiune inedită de karting, ce ne-a adus
zâmbetul pe buze, contribuind astfel la o mai
mare coeziune a grupului.
Cea de-a doua zi a început printr-o serie de
prezentări prin intermediul cărora am
cunoscut și ne-am îmbogățit cunoștintele
despre culturile țărilor, cât și unitățile școlare prezente
la reuninea din Elveția. Activitatea centrală, însă, care
ne-a sporit interesul, a fost o „Călătorie prin Europa”.
Aceasta a constat în „traversarea” teritoriilor
țărilor prezente la întâlnire și participarea la
câteva momente reprezentative pentru
societatea/cultura fiecăreia, de la degustarea
unor mâncăruri tradiționale, până la obiceiuri
sau chiar învățarea unor cuvinte în alte limbi. A
fost o onoare pentru noi să facem cunoscută și
altora frumusețea țării și a regiunii noastre, ei
având astfel posibilitatea să descopere o parte
din ceea ce o face unică: tradiții păstrate de mii
de ani și bogăția culturală și spirituală a
oamenilor din Maramureș.
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Așadar, i-am învățat pe colegii noștri despre tradițiile
inedite de Sf. Andrei și Mărțișor, le-am arătat și
explicat însemnătatea portului popular și al porților
maramureșene și i-am încântat cu un cântec și dans
popular, la care au fost invitați să participe.
În a treia zi a proiectului, organizatorii ne-au
pregătit o activitate în aer liber, mai precis am avut
prilejul de a schia sau de a ne da cu sania pe o pârtie din
Alpii elvețieni. Seara am avut parte de o experieță
deosebită, și anume, un tur pe timp de lună plină al
castelului medieval Tarasp, învăluit în misterul
duhurilor ce-l bântuie, fapt ce i-a sporit atracția.
Ultima zi a adus cu ea o călătorie cu Bernina
Express, un tren modern ce traversează zone montane
cu altitudini de peste 2000 m, care leagă Elveția de
Austria și Italia. Vom
pastra mereu în amintire
peisajele mirifice de iarnă
care îți taie respirația, dar
și măreția acelor înălțimi.
Destinația finală a fost
Tirano, un mic orășel
idilic italian, unde am
degustat faimoasa pizza
cu capere și anșoa. Spre
seară, ne-am luat rămas
bun de la partenerii și totodată prietenii noștri, care șiau dat silința ca șederea noastră să fie una cât mai
plăcuta și să plecam din Ftan cu amintiri de neuitat. La
întoarcere, ne-am oprit în Salzburg, orașul natal al
marelui compozitor Wolfgang Amadeus Mozart.
Acest oraș ne-a fermecat prin arhitectura barocă, dar și
prin atmosfera boemă a numeroaselor cafenele și
boutique-uri care îți iau ochii numaidecât. Într-adevar,

5

vizita noastră ne-a lărgit orizonturile în ceea ce
privește conștientizare a multiculturalității europene,
ne-a oferit posibilitatea să legăm noi prietenii cu
tineri din medii diferite, și, totodată, să vizităm locuri
nemaipomenite care ne vor rămâne mereu în inimă și
în gând. Le mulțumim doamnelor profesoare Elena
Iercoșan și Cristina
Rettegi, care ne-au
îndrumat pe tot parcursul
proiectului, astfel încât să
ne bucurăm de experiențe
de neuitat și să acumulăm
cât mai multe informații
noi.
Andreea Rîșcu și
Adina Tămășan
Clasa a XI-a C

Prof. Elena Iercoșan, Cristina Rettegi
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Despre „drumuri” și „alegeri”…
Vineri, 13 martie an de grație 2015, Colegiul
Național „M. Eminescu” a găzduit un work-shop
util și interesant adresat în special elevilor din
clasele terminale. Denumirea acțiunii: „Decizia de
carieră. Tânărul absolvent în dialog cu
furnizori de educație”. Inițiatorul activității a fost

Universitatea din Oradea prin Facultatea de Științe
Socio-Umane, respectiv Departamentul de
Sociologie și Asistență Socială. Dascăli și elevi,
deopotrivă, am avut șansa de a intra într-un dialog
viu, constructiv și adesea amuzant cu d-ul prof.
univ.dr. Adrian Hatos – unul din reprezentanții cei
mai valoroși ai școlii sociologice din România.
Autor al cărții „Sociologia educației” (2006)
precum și al cursurilor de Metode şi Tehnici de
Cercetare în Ştiinţele Sociale, Metode de
Cercetare Aplicată şi
Politici Educaţionale
din cadrul facultății
orădene, domnia-sa
ne-a prezentat într-o
manieră non-formală
câteva din paradoxele
sociologice ale unei
realități sociale care
„nu este deloc ceea ce
pare a fi”. În speranța
că nu ați înțeles mare lucru din fraza anterioară vă
deslușim engrama în cele ce urmează ... Întrebare:
„Ce credeți... În ultimii zece ani...numărul

deținuților din
închisorile din
România a crescut
sau a scăzut ?”.
Dacă sunteți de
părere că numărul
deținuților a
c r e s c u t ,
trebuie să vă
spunem că fie
sunteți luat de
„valul opiniei
colective”, fie
v-ați lăsat
influențat de
„fenomenul
ultra
–
mediatizat al arestărilor preventive” din ultimele
luni. În realitate, numărul deținuților din România
– în ultimii zece ani – a scăzut. Aceia dintre
dumneavoastră care au întrevăzut, chiar și pentru o
clipă acest răspuns dispun de un început de viziune
sociologică asupra fenomenelor realității. Într-un
mod incitant, folosindu-se de un set de inspirate
Quiz-uri am aflat că din punct de vedere
sociologic, în ultimii zece ani, numărul
infracțiunilor comise în SUA a scăzut (nu a
crescut), că elevii de
vârste mici sunt mai
fericiți în Spania (nu în
România), că adulții
sunt, în schimb, mai
fericiți în România (și
nu în Spania), că
probabilitatea de a fi
agresat noaptea pe
stradă este mai mare la
Budapesta (decât la
București)...
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După acest moment în care
ce ne-am exersat abilitățile de
percepție sociologică a unor
fapte și evenimente ale realității
am fost informați (vizual și
auditiv) asupra oportunităților
de formare / specializare oferite
de Departementul de Sociologie
al Universității din Oradea.
Elevii au fost încântați de
inventarul specializărilor
posibile dar și de terenul de
sport, condițiile oferite pentru
p etrecer ea timp u lu i lib er,
bibliotecă și cantină (adică la
aceste slide-uri s-a spus
„Wow!”).
La finalul întâlnirii elevii
au fost ajutați să cunoască și să
aprofundeze noțiunea de „aspirație profesională”
prin intermediul unui chestionar de auto-reflecție
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„aspirația” reprezintă azimutul, ținta ce
ne configurează toate eforturile prezente
în scopul concretizării așa – zisului „vis
de perspectivă” pe care ni-l formulăm cu
toții pentru viitorul nostru, pentru viața
noastră.
Scepticii vor spune că a fost doar o
întâlnire de promovare a unui „brand”
numit Departamentul de Sociologie și
Asistență Socială a Universității din
Oradea.
Pentru noi, participanți direcți la
această activitate întâlnirea a însemnat
mult mai mult de-atât.
A fost un prilej de „auto” și „inter”cunoaștere, de familiarizare cu
modalitățile prin care se pot „măsura”
realitățile sociale, un cadru în care ne-am
împărtășit valori, ne-am (re)găsit credințe, idealuri
și... chiar furnizori de educație.
A fost folositor.
Întrucât fiecare dintre noi are un
drum.... Și atâtea alegeri de făcut.

Florentina Baciu consilier școlar &
Raluca Bertalan - cls. XII A

personală. Pentru curioși, „aspirație profesională”
= dor, dorință, năzuință, poftă, pornire, râvnă,
tendință, vis, năzuire, râvnire (în raport cu
interesele și decizia de carieră). Și mai departe:
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Interviu cu doamna profesoară
MARIA BOLCHIȘ

maturizarea în funcție de
experiența dobândită în
plan profesional și social

Pentru a observa evolutia mentalitatii
1.
omului in diferite perioade ale vietii sale, care
considerati ca sunt diferenţele importante între
persoana care erati inainte sa profesati ca dascal si
persoana de acum?
În primul rând aș vrea să te felicit pentru
modul în care ai gandit aceste întrebarări profunde și
pline de sens ceea ce mă face să mă gândesc la faptul
că în fața mea se află deja un adult responsabil și
motivat nu doar o adolescentă de liceu în formare
,așadar o parte din răspunsul la această întrebare am
să-l dau făcând referieri la devenirea ta .
Asemeni oricărui elev în adolescență am
parcurs etape de evoluție în gândire de la atitudinea
refractară față de tot ceea ce înseamnă reguli la clasă
,în școală ,în familie la atitudinea de conștiență a
nevoii de împlinire profesională ,materială sau
socială ,aș spune că am fost un adolescent ,,normal,,
dacă se poate spune așa ...!Poate adolescența
generației mele a fost chiar tumultoaasă deoarece am
fost surprinși de evenimentele politice în schimbare
în preajma mișcării revoluționare din 1989 fapt ce a
atras după sine trecerea de la conduita adolescentului
comunist și îndoctrinat la aceea a adolescentului
democrat rebel ,liber și neînțeles. Între cele două
etape de evoluție a mentalităților specifice fiecărei
vârste un rol deosebit de important l-a jucat

2. Fiecare dintre
noi ne fixam anumite
obiective pe care sa le
atingem la capatul
drumului pe care am
pornit. Care credeti ca ar
trebui sa fie prioritatile
omului din societatea
actuala?
Într-adevăr în
viață ar fi ideal dacă omul
și-ar fixa obiectivele
pentru care să trebuiască
să facă eforturi și
demersuri pentru ale
atinge însă nu
întotdeauna ele pot fi
îndeplinite în funcție de
e v e n i m e n t e l e
imprevizibile ale vieții iar în aceste condiții trebuie să
știm să nu transformăm obiectivele în obsesii ,situație
în care tânarul ar putea ajunge la un comportament
deviant sau depresiv .Trebuie să știm că omul este o
ființă adaptabilă și dacă este corect pregătit pentru
viață el trebuie să știe să-și observe șansele de reușită
și să își fixeze obiectivele în funcție de realitățile
societății în care trăiește sau potențialul de care
dispune .
3.
De-a lungul timpului, perioada de
adolescenta a ajuns sa se metamorfozeze, fiind astfel
privita actual diferit fata de ce reprezenta in
generatiile trecute. Carui fapt credeti ca i se datoreaza
aceasta schimbare si ce opinati despre ea?
Să știi că adolescența este simțită la fel însă
este traită diferit în funcție de realitățile sociale
,politice sau culturale ale fiecărei perioade istorice
.Desigur că au existat și vor exista diferențe între
modelele sociale ale adolescenților din trecut și a
celor din prezent deoarece societatea în vechime a
fost mai puțin tolerantă cu manifestările tipic
adolescentine fapt explicat prin lipsa cunoștințelor de
psihologie .Astăzi avem avantajul de-a cunoaște
specificul unei vărste ,modul de abordare ,tehnici de
modelare a personalității adolescenților și îmi place
să cred că prin tact si multă rabdare reușim să-i
orientăm spre devenirea lor în ansamblu .
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4.
De cele mai multe ori, omul tinde sasi aleaga anumite modele de-a lungul vietii, dupa
care isi ghideaza propria-i personalitate. Dupa ce
criterii il alegeti si de cine este reprezentat acest
"model" in viata dumneavoastra?
Aș putea spune că am avut norocul să prind
drag de istorie și studiind această disciplină am avut
șansa să observ conduita istorică a multor
personalități ale lumii din diferite epoci istorice
.Istoria așadar m-a învățat să preiau valorile umane
și să ma feresc de greșelile oamenilor căci să înveți
din greșelile istoriei este marele avantaj al
posterității .
5.
Care este opinia dumneavoastra
despre toleranta si empatie? Sunt acestea niste
concepte ce stau la baza echilibrului relational cu
cei din jur?
Pentru a răspunde la această întrebare mă
întorc iar la experiența lumii reflectată în istorie care
ne-a învățat că lipsa toleranței si a empatiei a adus
lumii atâtea orori sociale , războaie ,suferință și
durere încât ar fi fost suficient să înteleagă toate
generațiile următoare valoarea celor două concepte
.În mod sigur nu trebuie să confundăm cele două
concepte cu indulgența prost înțeleasă la școală ,ele
trebuie percepute drept niște valori primordiale
care formează fundamentul echilibrului politicosocial al comunităților umane
6.
Noi, tinerii, ne confruntam adesea cu
problematica luarii deciziilor odata cu inaintarea in
varsta, devenind tot mai responsabili. Dupa ce
criterii ar trebui luata o decizie?
Preocuparea pentru luarea deciziilor
reprezintă în mod sigur un pas spre maturitate .
Trebuie să vă obișnuiți cu ideea luării deciziilor în
permanență .Noi toți suntem diferiți și în consecință
vom alege diferit dar trebuie să știm cum alegem
corect de aceea fiecare ar fi bine să dispună de
strategii de luare a deciziilor indiferent ca e vorba de
viața cotidiană ,carieră ,sau alte domenii .Înainte de
toate trebuie să reflectați la decizia ce trebuie luată
,să te documentezi pentru a fi în acord cu obiectivele
tale ,să analizezi avantajele și dezavantajele
posibilelor soluții și în acest ritm îți poți forma
anumite abilități în procesul de reflecție personală
.Mult succes în alegerile pe care le vei face !
7.
Considerati ca omul realist este
mijlocitorul dintre omul optimist si omul pesimist?
Care e atitudinea pe care o abordati dumneavoastra
in general fata de situatiile neplacute?
Situațiile neplăcute sunt de cele mai multe ori
diferențiate prin urmare și modul de abordare sau
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atitudinea variază de la un caz la altul dar consider
că este foarte important să păstrezi corectitudinea și
atitudinea pozitivă .
8.
Ce fel de valori ar trebui sa marcheze
existenta omului? Este goana dupa valorile
materiale un labirint de ratacire a sinelui?
Valorile fundamentale ale omului sunt cele
care cred c-au avut mari rezonanțe în dezvoltarea
umanității și ele se regăsesc atât în codurile
morale,spirituale ,juridice sau politice din toate
timpurile cât și în cele actuale după care se ghidează
azi societatea democratică .Priorități cred că ar
trebui
să
aibă
viața
,libertatea,,fericirea,binele,adevărul ,sănătatea și
lista poate continua cu multe alte valori pozitive .
9.
Cum interpretati faptul ca, pentru a
fi fericit, trebuie sa aveti, mai intai de toate, curajul
de a fi fericit? Care este perceptia dumneavoastra
asupra fericirii?
La această întrebare aș face apel la
experiența și înțelepciunea antecesorilor noștri și
voi răspunde printr-un citat scris de Arthur
Schopenhauer ,,Pentru a nu deveni nefericit cel mai
sigur mijloc constă în a nu cere să devii foarte fericit
,deci să-ți aduci la un nivel foarte modest pretențiile
de placere ,de posesiune,rang,onoruri căci tocmai
căutarea și urmărirrea fericirii atrag marile
catastrofe,,
Lep Andreea, XII B
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FEMINITATEA LA RANG DE FRUNTE
Când vorbim despre femei ne gândim la
persoane gingaşe, firave, atrăgătoare, fiinţe care
emană o frumuseţe şi o delicateţe aparte.
Datorită acestui fapt li se acordă o atenţie
deosebită şi respect pe măsură. Din păcate,
putem aminti şi unele fapte care nu sunt de
lăudat în comportamentul celor care le
înconjoară. În această situaţie vorbim despre
violenţa asupra femeii, atât cea fizică, cât şi cea
verbală.
Se organizează campanii frecvente împotriva
violenţei asupra femeii pentru că ele devin, cel mai
adesea, victime ale agresiunilor fizice, acestea fiind
urmarea agresivităţii verbale. Pentru a stopa cu
desăvârşire acestea, femeile trebuie să aibă mult
curaj să înfrunte situaţia; apoi să se adreseze
autorităţilor competente pentru a nu se mai repeta
cazul. Rezultatele sunt diferite de la situaţie la
situaţie.

persistă în familiile sărace şi dezorganizate.
Fenomenul se extinde, ia amploare şi devine o boală
socială. În societatea de azi predomină violenţa
datorită problemelor materiale şi sociale multiple.

O importanţă deosebită trebuie acordată
comunicării permanente, înţelegerii şi disciplinei
în familie şi societate pentru a nu crea terenul
necesar formării unei familii dezorganizate. Să
stopăm violenţa împotriva FEMEII, deoarece
reprezintă sucombarea moralităţii.

Violenţa nu reprezintă o soluţie de rezolvare a
problemelor indiferent de provocare, aceasta

Profesor coordonator: Mihaela POPAN
Autor:Andreea Roxana SĂSĂRAN, clasa a X-a
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Mândri că suntem
oameni?
Mă folosesc de acest slogan pentru
a-mi da mie răspunsuri la această întrebare.
Tot atât de bine aș fi putut numi expunerea
mea: Pe frontul celor care nu s-au născut.
Ciudat, după 1990, avem milioane de
avorturi, violența începe aici. Copiii ar trebui
să vină din dragoste, nu dintr-un instinct
primar, în urma unui viol. Joaca dintre două
celule poate deveni un “Nume”.
Mai târziu “Numele” poate rosti
cuvintele: mamă și tată. Nu știu
dacă suntem vietăți pacifiste,
tolerante, creștine sau... sau?
Ducem un adevărat război de
gherilă împotriva viitorului nostru.
Copiii nenăscuți nu au nume. Sunt
simple cifre, rezultat al urii de care
mulți dau dovadă. O ură a
oamenilor față de oameni, a
maturilor față de copii. Astfel s-au
format batalioane de îngeri. O lume
de rezervă, nenăscută, care nici
măcar nu beneficiază de prezumția
de nevinovăție, condamnată fără

judecată, fără apel, definitivă și
executorie. Sentința: “Condamnat la
moarte”. Opriți acest masacru până nu
va fi prea târziu. Declarați întâi
armistițiu, apoi pace pe termen lung.
Sărutați copiii pe frunte, de când
se nasc și spuneți-le zilnic “te iubesc”.
Simplu și

banal gestul, dar este un

pas pentru a reduce violența
domestică. Să nu permitem ca femeia
să fie unica răspunzătorare pentru
eșecul unei relații, să nu permitem ca
ea să își dobândească statutul de
criminal în serie, datorat violenței și
violului conjugal. Nu uitați: “Oricare
cerc se închide”.

judecată. Este cea mai scurtă

Autor:Ioana PETRUȘ, clasa a X-a A
Profesor coordonator: Mihaela POPAN
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Să spunem STOP cu toții!
Vreau să încep cu un simplu "STOP
VIOLENŢEI", deoarece, din punctul meu de
vedere, violenţa este cel mai dezgustător lucru din
lume, atât în ceea ce-i privește pe oameni, cât şi în
lumea celor care nu cuvântă.
Oricine poate să îşi arate vitejia prin violenţă,
dar eu consider că în secolul al XXI-lea şi într-o
lume atât de evoluată acest tip de manifestare ar fi
trebuit de mult timp să se considere intrată în
istorie.
Este greu să ne închipuim că până şi în zilele
noastre există femei maltratate de nişte oameni sau
mai bine zis neoameni, care, neavând suflet şi
minte necesară pentru a-şi respecta şi iubi soţiile,
îşi arată bărbăţia printr-o palmă sau chiar ajung la
gesturi mult mai
urâte.
Femeile nu trebuie
lovite nici cu o floare,
deoarece sunt fiinţele
cele mai importante,
care pe tot parcursul
vieţii oferă iubire şi
se străduiesc să
reverse cât mai multă
fericire bărbaţilor şi
copiiilor lor, chiar
dacă nu le este deloc
uşor. Femeia are
rolul de MAMĂ, o
mamă bună şi grijulie
de care fiecare om s-a
bucurat pentru o
perioadă mai scurtă
sau mai lungă de
timp.
Mie, personal,
violenţa practicată de

un bărbat mi se pare laşitate, el considerându-se
proprietar al femeii de lângă el, fie într-o stare
conştientă sau sub influenţa alcoolului sau
drogurilor, acesta nu pătrunde în lumea
sentimentelor și a afecțiunii, ci preferă să fie dur,
violent şi ajunge un coşmar pentru cei din jurul lui.
Violenţa ar trebui să ia sfârşit şi nicio fiinţă să nu
mai fie nevoită să ia contact cu ea. Dacă nu poţi să
iubeşti pe cineva şi nu eşti capabil să faci fericită
acea persoană, atunci pleacă şi nu deschide răni pe
corpul şi sufletul nimănui.
Autor: eleva Oana NEMEȘ, clasa a X-a A
Profesor coordonator: Mihaela POPAN

Eminesciana, nr. 10, 2015

13

VIOLENȚA NU TE FACE MAI BUN
"Violenţa este ultimul refugiu al
incopetenţei" (Issac Asimov)
Din păcate, violenţa nu ţine
cont de vârstă, de om, de suflet.
Indiferent de cât de mult răneşti,
ea nu face riduri, ea din asta se
hrăneşte, din slăbiciune, răni,
durere, supunere forțată. Ceea ce
mă doare cel mai tare este că
atunci când devii violent, uiţi tot,
uiţi cine eşti, ce faci, te pierzi
printre palme şi pumni. În special
bărbaţii când devin agresivi, uită
acele promisiuni «O să te iubesc
tot restul vieţii şi nu o să te rănesc
cu absolut nimic».
Fiind violenţi, ei spun că-şi
descarcă nervii, nu-i adevărat, îşi
descarcă incopentenţa, sunt puşi

trebuie să-i sară înainte cu pumni şi palme,

în faţa unei situaţii pe care nu ştiu s-o
rezolve în alt mod, doar prin cele mai

ci cu flori şi vorbe frumoase.
Asta este un bărbat adevărat cel care

josnice fapte. Mulţi zic că bărbatul trebuie

ştie să respecte FEMEIA.

să-şi bată femeia ca să-şi dovedească
supremaţia, aş putea spune că acest fapt este
foarte eronat. Un bărbat, ca să fie în faţa unei
femei nu trebuie să miroase a alcool, ci a
parfum, nu trebuie să scoată cureaua din
pantaloni, ci să-i dăruiască un sărut, nu

Autor:eleva Adriana TEPEI, cls. a X-a A
Profesor coordonator: Mihaela POPAN
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FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE POEZIE
"CUVÂNT ÎN LUME"
EDIȚIA A VIII –A (2014)
Acest proiect cultural-artistic a avut ca scop omagierea unor poeţi locali şi promovarea creaţiilor literare
și artistice ale elevilor Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” Baia Mare în cadrul Festivalului internațional de
poezie "Palabra en el mundo" (Cuvânt în lume).
La această ediție parteneri au fost:
FUNDAȚIA ARCHAEUS, BAIA MARE
CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE
MUZEUL JUDEȚEAN DE ARTĂ BAIA MARE
CENACLUL SCRIITORILOR DIN MARAMUREȘ
După ce în anii trecuți elevii colegiului au prezentat creații la penitenciar, la Muzeul Satului din aer liber,
acasă la maestrul Nicolae Sabău, în acest an ei au fost invitați la casa-atelier a sculptorului maramureșean – Ioan
Marchiș, de la Ocoliș.
Au atras alături de ei
studenții secției Etnologie de la
Centrul Universitar Nord Baia Mare,
poeţi locali, artişti locali şi foarte
mulţi spectatori, trecători și curioşi.
În acest an proiectul a
cuprins două activități: un Cenaclu
literar desfășurat în Sala festivă a
colegiului, la care elevii și-au
prezentat propriile creații și un
recital al poeților consacrați,
membrii ai Cenaclului Scriitorilor
din Maramureș, alături de elevii
colegiului și de studenții de la
Centrul Universitar Nord, la Ocoliș.
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La Ocoliș, sculptorul Ioan Marchiș ne-a împărtășit câteva secrete ale cuvântului cioplit, ale cuvântului
sculptat, iar maestrul Nicolae Sabău, profund impresionat de talentul elevilor noștri din anul precedent, când nea oferit găzduire, ne-a urmat și în acest an la casaatelier a artistului plastic și ne-a încântat sufletul.
Elevii au fost coordonați în activitățile lor de
prof. LOREDANA
MOLNAR, prof.
CRISTINA
RETTEGI și prof.
dr. MIHAELAFLORENTINA
TARȚA.
Produsele au
fost valorificate întro antologie literar-artistică "Cuvânt în lume"(ISSN), o expoziție itinerantă de
desene, publicații pe blog-ul festivalului și un CD cu poze și filmulețe de la
activități.
Prof.dr. MIHAELA-FLORENTINA TARȚA
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RIUF -2015
CEL MAI MARE TÂRG INTERNAȚIONAL
DE UNIVERSITĂȚI

“Încotro ne îndreptăm după terminarea liceului? Ce ne facem când vom fi mari? Ce vom face în viitor?” sunt
doar cateva întrebări la care ne gândim sau întrebări adresate de familie sau de cei din jur.
Pentru a putea răspunde, măcar pe jumătate la
întrebări, RIUF (Romanian International
University Fair) ne poate da o mână de ajutor,
câteva idei, detalii, în funcție de dorințele și
aspirațiile pe care le avem.
Din dorința de a-mi găsi calea pe care s-o urmez,
de a ținti cât mai sus și fiind eleva unui liceu de
prestigiu din orașul meu, împreună cu 50 de
colegi și 3 profesori (prof. Loredana
Molnar, prof. dr. Mihaela-Florentina
Tarța și prof. Remus Filip), am participat
la cea de-a XVI-a ediție a Târgului
Internațional de Universități RIUF, care
a avut loc la Sala Polivalentă din ClujNapoca, în data de 17.03.2015 și a fost
organizat de Grupul EDUCATIVA cu
scopul de a susține tinerii din România în
demersul lor de a devein studenți
internaționali. Fiind prezentă pentru
prima dată la un asemenea eveniment, am rămas plăcut impresionată de modul în care a fost totul organizat, de
modul în care am fost tratați de aparținătorii fiecărui stand, de explicațiile și detaliile primite.
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Interesul arătat de întreaga echipă RIUF, prin
faptul că ne-au anunțat pe e-mail și prin mesaje
de la ce oră va avea loc și ne-au arătat, de
asemenea, poze pe internet de la celălalt târg,
din București, ne-a cucerit pe toți. Datorită
codului pe care l-am avut fiecare și scanării
acestuia la stand-ul care ne-a interesat, am avut
oportunitatea să ținem legătura, să primim
detalii, noi informații, în cazul în care se
schimba ceva.

Personal, am fost interesată de Facultatea
de Drept din cadrul Universității “Babeș-Bolyai”
Cluj-Napoca, dar am avut curiozități în legătură cu
marketing-ul din Danemarca și criminalistica sau
dreptul din Londra.
În opinia mea, acest târg nu a fost o pierdere
de timp, din contră, m-a ajutat să-mi pun în ordine
gândurile referitoare la viitorul meu și la aspirațiile
mele, lucru de care aveam nevoie. La acest Târg Internațional de Universități a participat în cadrul proiectului
Skills for Jobs și doamna inspector școlar de biologie și educație permanentă prof. Camelia DUȚĂ.

Hojda Diana, clasa a XI-a C
Prof. dr. Mihaela-Florentina TARȚA
prof. Loredana MOLNAR
director prof. marius CRĂCIUN
prof. Remus FILIP
insp șc. prof. Camelia DUȚĂ

18

Eminesciana, nr. 10, 2015

O activitate de succes în săptămâna
”Școala altfel: Să știi mai multe să fii mai bun”
Mâini întinse către cei de lângă noi

Activitatea s-a desfașurat in data de 06.04.2015 în
cadrul săptămânii Școala altfel:” Să știi mai multe
să fii mai bun”și a fost propusă de elevii clasei cu
profil pedagogic, deoarece aceștia studiază în clasa
a XI-a disciplina Educația copiilor cu cerințe
educaționale speciale și și-au dorit să participe la o
astfel de activitate.In cadrul acestui proiect au fost
cooptați și eleviii clasei a X-a C.Activitatea s-a
desfașurat in doua secvențe ,prima susținută de
elevii clasei a X-a C (diriginte, prof. Anca Gavra) iar
a doua secvență susținută de elevii clasei a XI-a H
(diriginte, prof.Ramona Fonai) impreună cu elevii
clasei a VII-a B (diriginte ,prof.Aurelia Modoc). Cei
9 elevi din clasa a VII –a
sunt elevi cu deficiente
moderate,provenind atat
din familii (7 elevi) cît și
din Centre de Plasament
(2 elevi).
Activitatea a fost una
interdisciplinară intrucat
a vizat cunoștințe din
domenii diferite:limbă și
comunicare,arte (desen,
estetic și creativ) științe,
și a presupus activitati
pe grupe și individual de
realizare a unor

materiale cu tematică pascală:desene cu ouă și
desene de primăvară cu plante și animale
specifice,confecționare de ouă prin tehnica
mototolirii și lipirii . Elevii
au socializat și și-au
impartașit experiențe de
viață,unele cutremurătoare
(Florica).
Și pentru că activitatea s-a
derulat in Săptămîna Mare
acțiunea s-a dorit și una de
caritate pentru că elevii
eminescieni au oferit
pachete cu dulciuri și fructe,
colegilor lor mai mici.
Activitatea nu ar fi putut
avea loc fără
implicarea domnului
director, prof. Maruis
Crăciun, a doamnei
director adjunct, prof.
dr. Ileana Vasilescu,
prof. Gavra Anca, a
consilierului educativ,
prof. Maria Ciumău.

pagină coordonată de
prof. documentarist, Ramona FONAI
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Importanța practicii pedagogice pentru elevii de
la specializarea educator-puericultor
Elevii din clasa a X-a G, specializarea educator puericultor au realizat câteva activități practice:
-pentru copiii de la grădinița nr.27 din Baia Mare, elevii
din Colegiul National Mihai Eminescu au realizat un colaj pe
tema Recunoașterea Animalelor acvatice la Grupa mijlocie.
-copiii au recunoscut animalele acvatice și s-au bucurat
de colaj (realizat de eleva Perciovici Mădălina)
Activitatea practică stimulează creativitatea la elevi,
dinamizează inițiativa și munca independentă. Creativitatea
este o
capacitate și
aptitudine,
dispoziție a
intelectului
de a elabora
idei,
teorii,dar în
același timp un produs și un proces.Ea este un produs
pentru că se dobândește ca abilitate de a realiza ceva nou
prin activitate, prin experiență, necesitând foarte multă
muncă. Creativitatea este totodată și un proces, deoarece
necesită evoluție în timp, dezvoltare și uneori
învingerea unor obstacole. Edison afirma că în
creație este nevoie de 99% transpirație și 1%
inspirație.
Creativitatea propriu-zisă necesită
depășirea acestui stadiu comun, necesită înzestrări
și capacități intelectuale deosebite,care să se
obiectiveze în produse noi care determină
schimbări calitative. Prin practica pedagogică,
elevii pot sa-și dezvolte creativitatea și inițiativa de
a lua parte la activități stimulative intelectual.
Un proiect interesant realizat de elevi la
practica pedagogică a fost Rolul alimentației
sănătoase, prin care ei au dezvoltat importanța
alimentației sănătoase în viața noastră
-fișă de lucru Strugurele pentru copiii de la grădiniță
-realizarea unei salate de fructe împreună cu copiii și
doamna educatoare de la grădinita 27 din Baia Mare
Practica pedagogică ca parte
integrantă în procesul de
învățământ are ca obiectiv
principal dezvoltarea creativității
atât la elevi cât și la
preșcolari , consolidarea și
aprofundarea pregătirii de
specialitate.
Prof.Claudia Buda
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POESIS
Am adormit în Rai
Am adormit în Rai
Am gustat din paradis
Am simţit iubirea
Şi m-am îmbătat în nemurire.
Am îmbrăţişat Raiul
M-am aplecat spre pământ
Şi l-am sărutat
Delir şi plăcere
Am început să plâng
Pentru că acum ştiu,
Acum ştiu,
Totul.
Diana CORNEA

Dacă aş putea
Dacă aş putea să cuprind cerul
Într-o singură şoaptă
Căzută de pe buzele tale…
Dacă aş putea să fur stelele
Ce se aştern peste genele tale,
Atunci când somnu-i mai dulce…
Dacă aş putea să mă scufund
În oceanul nesfârşit de iubire
Ascuns în inima ta…
Dacă aş putea să pătrund
În universul ochilor tăi
Înecati în iubire…
Dacă aş putea absorbi imaginea ta
Care mă face să cad
În prăpastia viselor…
Dacă aş putea să fac toate acestea,
Atunci iubirea ar fi veşnică
Ş sufletul nostru
Infinit.
prof. coordonator: Codruța Mureșan

Rădăcinile
timpului

Rădăcinile timpului
Încă îmi amintesc
De tine.
Când te-am cunoscut
Erai doar un vlăstar
Amândoi ne-am poziţionat
Spre soare
Ca să fim călăuziţi
De aceeaşi lumină
Şi încălziţi
De la aceeaşi rază.
Ne-am împletit ramurile
Şi am aştemptat să crească
Iar de atunci
Nu am mai fost
Niciodata singură,
Pentru că tulpina ta
În fiecare clipă mă găzduia
Şi crengile tale
Mă cuprindeau
Într-o veşnică îmbrăţişare.
Acum, suntem în floare vieţii
Iar vântul
Ne răspândeşte iubirea.
După atâtea anotimpuri,
Sufletele noastre
Încă sunt contopite
Iar sărutul nostru
Înfloreşte mereu
Cu flori mai mari
Şi mai frumoase,
Dovedind veşnic
Că există iubire

Înăuntrul inimii
mele.

Te-am căutat prin galaxia
sufletului
Am înnoptat înlăuntrul irisului
M-am înfruptat din pigmentul
tenului
Şi-am înotat în nectarul
buzelor
M-am scufundat în mirosul
părului
Am alergat în jurul urechii
Şi m-am cocoţat pe vârful
nasului tău
Am dansat deasupra degetelor
Şi-am aflat că te-ai ascuns
Înăuntrul inimii mele.
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Femeie, tu...
Femeie, tu, cuvânt divin
De-atâtea ori la tine vin
Când nu mă lasă durerea
Tu îmi aduci mângâierea.
Femeie, tu, cuvânt-cheie,
Răspunsul întrebărilor mele,
Tu nu trebuiești jignită,
Tu doar trebuiești iubită.

Și EA-i om…
Aceste versuri, negreşit,
Din realitate le-am gândit,
Căci femeia nu mai are
Nici dreptul la exprimare.
E capabilă să-ndure
De la soţ orice jignire,
El puterea-şi dovedeşte
Când soţia îşi loveşte.
Dar trebuie să ne gândim
Că noi nu mai vieţuim
În acea vreme în care
Femeia n-avea valoare.
Ş nu e prea compl cat
Dacă e de-analizat,
Orice om are-o durere,
Ş ea- om...dar e FEMEIE.
Autor: eleva Paula SZILAGYI, clasa a IX-a D

Femeie, ce-nduri un infern
Tu ești privită ca un lemn,
Lacrima ta n-are valoare?
Oare pe tine nu te doare?
Iubirea-i pentru tine fără margini,
Iar tu răsfoiești aceleași pagini,
Cu lacrimi în ochi, dintr-o poveste
Al cărei happy-end lipsește.
Orbită de iubire,
Sperând la fericire,
Trăiești doar cu speranța
Că-ntr-o zi-ți vei schimba viața.
Autor: eleva Andreea MIȚICUȘ, clasa a X-a B
Profesor coordonator: Mihaela POPAN
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ÎNTRE VIS ȘI REALITATE
Ne topim de-atâta frig
Arşiţa ne mistuie și rămânem reci,
Dogoarea ne arde și tremurăm.
E secetă şi-afară şi-n noi,
Suntem pustii!
Vara- anotimpul isi urmează cursul.
Dar noi?
Când ne schimbăm?
Suntem reci…îngheţăm!
Uităm să mai ardem,
Să raspândim căldură ,
E bură!
Sau poate sunt eu cel care…
Văd doar gheaţă pe timp de vară
Doar răceală când soarele dogoreşte
Că nimic nu ne mai încălzeşte
Pierim!
Și totuşi e vară
Și-n liniştea de seară
Putem să ne trezim?!
BUHAI ELIAS,
Profesor coordonator:Gavra Anca

Printre crengi paralizate
Mocnind sub arzătoare flacari,
Cu trupuri calde și-nsetate
Am mers atâta drum bezmetici
doar pe cărări rătăcitoare.
Și ne-am pierdut de mii de ori
Printre crengi paralizate,
Printre ceruri înstelate,
Cautând pe Orion
Fară sa luam de seamă
Că picioarele desculțe
S-au pierdut în iarbă deasă
Și-am uitat ca frigu-și țese
Tot mereu furtuni în Nord.
Am scapat de-a lui suflare
Și suntem nepăsători
Și-am fugit frenetici iarași
Ca o pânză de păianjen
Printre nori fără de ploaie,
Printre zmee visătoare,
Sub eternul soare-al verii,
Ce ne-a disipat suflarea
Precum roua dimineții...
ȘLEAM IARINA CLASA A X-A C,
Profesor coordonator:Gavra Anca

Ca o pânză de păianjen
Ca o pânză de păianjen se țese vara pe furiș
Nimic nu se întâmplă instantaneu, totul are nevoie
de timp.
Anotimpul se schimbă cu pași mărunți
Cu răbdarea cu care se construiește o nouă poveste
între doi necunoscuți.
Vara nu înseamnă doar soare... soare si căldură
E fiecare curcubeu apărut după furtună,
E sentimentul de libertate, un fluture în zbor
Se aude în valurile ce se sparg la mal și-n râsetul
sonor.
Soarele împarte raze, iar pământul flori.
Natura emană inspirație pentru scriitori.
Se simte în aer vara în miros de ploaie
Și-n mirosul tare de iarbă cosită în vale.
Eu văd vara în ochii tăi albaștrii
În nopțile în care priveam, întinși pe iarbă aștrii.
E în amintirile noastre, la umbra unui pom,
E bucuria din fiecare om.
Moldovanu Diana, Clasa a 10-a C
Profesor coordonator:Gavra Anca
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Iubire de-o vară

Pe pajiștea crudă e un strop
De rouă.
Lângă el stă o buburuză.
Soarele sărută gingaș iarba
Ce se-ntinde dup-o noapte
De dormit, de strâns în brațe
Pe- al ei pământ iubit,
mormânt de șoapte.
După nouă luni de așteptat
A venit aievea
S-a născut din înserat
Mama noastră
vara.
Din mreaja ce se lasă
Peste orizontul des,
Ea plânge cu speranță,
Cu lacrimi curcubeu.
Și-a lăsat mângâietoare
voalul,
Peste lume, pe-nserat;
Și-a născut în al meu suflet
O iubire de-mpărat.
Pentru a lui regină scumpă,
El se dă spre nemurire,
Vor trăi in raiul cosmic
Mii de clipe de iubire!
Dar acum îl părăsește
Anotimp cu dinți de foc,
Fiindcă toamna se ivește
Cu covorul ei,
cu tot…

Sentimente reci… în vremuri calde
Copiii cu bucuria zugravită pe chip
Imi aduc aminte de eul ce-a murit.
Vara, ucigasă inăbusitoare
Mintea mi se îneacă in amintiri salvatoare.
Verde metalic, albastru electrizant
Ape cu licăriri de diamant
Copiii cu bucuria zugravita pe chip
Imi aduc aminte de eul ce a murit.
Resping înghețata, plaja, căsuța din copac
Ce copilăria atât de frunos mi-au pictat.
Gri e totul, totul e gri
Exist doar pentru apusul…
De la malul mării.
Iubire de-o vară
Tomai Roxana

Taloș Alexandra,Clasa: a XII-a H
Profesor coordonator:Gavra Anca
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MASCA VENEȚIANĂ

Măștile venețiene sunt știute de întreaga lume, dar puțini
știu cât de multă istorie se ascunde în spatele lor. Realizate cu
multă trudă și
îndemânare, ele
sunt purtate de
secole de cei care
participă la
Carnavalul venețian încă din anul 1296. Tradiția măștilor se
stabilizează în anul 1436. Măștile și costumele somptuase de epocă
sunt accesorii ce confera intimitate, protecție, și posibilitatea de a
scăpa de orice inhibiție, conferă libertate de acțiune celui ce o
poartă și încuraja infidelitatea şi amestecul claselor sociale
Sunt numeroase tipuri si modele din Comedia dell`Arte sau
măști sinistre, colorate si stralucitoare. Măștile venețiene sunt
confecționate din diferite paste de modelaj, hartie, și sunt decorate
cu pene, broderii, diferite accesorii.
Măștile decorative cele mai cunoscute se mai numesc „vârf
de lance” cu care creatorii se mândresc și la care lucrează zilnic,
pentru a continua o diversitate a modelelor.
Misterioasa Bauta, caracterizată printr-o mantie neagră, ce
avea intenția să ascundă hainele, mască albă și pălărie cu trei
colțuri, ce ascundeau figura, deci permitea anonimatul perfect, nu

se putea știi dacă e femeie sau bărbat, bogat sau
sărac. Este sinonimul libertății de expresie
perfecte.
Silențioasa Moretta este masca de culoare
neagră purtată de femei, care este susținută în
gură, și era apreciată de bărbați pentru că dădea
persoanei feninine misterul dat de
silențiozitate. Mattacino, este ca o paiață, cu
costumul fie alb, fie mulicolor, lejer și scurt, cu
o pălărie cu pene.
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Masca Columbina, acoperă doar ochii,
nasul şi obrajii, masca Medico della peste,
doctorul ciumei, e o mască bizară, inspirată din
trecut, era purtată ca protecție de către doctorii
care veneau în contact cu cei bolnavi de această
maladie ce a ănjumătățit populația Veneției în
secolul VI.
Carnavalul de la Venetia este unul
dintre cele mai spectaculoase manifestări de
acest tip de pe continentul european, care
cuprinde în fiecare an, manifestări stradale,

baluri mascate, concerte și parade ale costumelor.
Carnavalul de la Venetia are o tradiție foarte veche.
Este festivalul care marchează trecerea de la iarnă la
primăvară, o perioadă în care totul e altfel, totul de posibil,
chiar si ideea ca cei mai săraci oameni pot deveni cei mai
puternici, purtând pe față măști. Cea mai frumoasă parte a
carnavalului însă, este participarea miilor de oameni de pe

străzi, care, macar o dată, pot fi toți egali, prin
intermediul diversității si creativității.
Costumele pentru carnaval erau mai demult
confecționate manual, din mătăsuri scumpe,
decorate sau brodate, adevarate opere de artă.
Astazi reprezinta o mica industrie, existand
centre pentru inchirierea lor si nenumarate
magazine pentru cumpararea lor. Cele mai
apreciate și îndrăgite de catre turiștii care merg
din toate părțile lumii, sunt festivitățile de
deschidere și de încheiere ale carnavalului.
Acțiunea care anunță în mod tradițional începutul carnavalului este “Zborul ingerului”, lansat din clopotnița
Bazilicii San Marco. Măștile de carnaval nu au fost inventate de venețieni. Ele provin din timpuri foarte vechi.
Cu toate acestea, artiștii italieni le-au facut
foarte cunoscute, datorită frumuseții,
diversității și a bogăției și fastului.
Am avut ocazia de a lua parte la acest
festival si de a vedea aceste măști superbe.
A fost o experiență foarte frumoasă, mi-au
placut foarte mult măștile, niciuna nu era la
fel, toate erau diferite si impresionau prin
frumusetea si originalitatea lor.
Silaghi Iulia, clasa IX -A
Prof. coordonator: Cristina Rettegi
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Vreau să fiu o persoană de succes!

In perioada 21-26 octombrie Colegiul Național
Mihai Eminescu a fost gazda unei noi reuniuni a
parteneriatului multilateral Comenius Walking in
Each Other's Shoes, reuniune având tema “Cine voi
fi? - dezvoltare de abilități pentru facilitarea
inserției pe piața muncii”. Scopul activităților
cuprinse în program a fost de a conștientiza elevii
asupra caracterului fluctuant al pieții muncii și
asupra nevoii de a crește adaptabilitatea fiecăruia
din noi pentru reușita în viața, de a fi capabili să
observe noile tendințe și să descopere noi profesii, de nișă, care le-ar putea asigura avantajul în fața celorlalți.
Deschiderea activităților a avut loc la Primaria Baia Mare,
cu participarea domnului primar Cătălin Cherecheș și în
prezența elevilor și a profesorilor din țările participante:
Germania, Grecia, Elveția și Irlanda de Nord. Elevii
români au fost insoțiți de coordonatoarea proiectului, prof.
Elena Iercoșan, de dna dir. adjunct Ileana Vasilescu și de
profesori ai școlii implicați în derularea acestuia: consilier
școlar, prof. Raluca Steliana Pop, prof. Florentina Hanák profesor de limbă engleză, prof. Cristina Rettegi - profesor
de arte și prof. Laura Szebeni - profesor de științe socioumane.
Programul reuniunii a fost variat, cu numeroase ateliere de
lucru: de la exercițiile de „spargere a ghetii” și de creștere a
coeziunii grupului, conduse de către actorul Andrei Dinu,
la „vânătoarea de comori”, organizata în centrul vechi al
orașului de catre prof. Cristina Rettegi. De asemenea, prin
atelierul susținut de consilierul școlar, prof. Raluca Steliana
Pop și ca urmare a chestionarului de tip Holland ce le-a fost
administrat, elevii au avut ocazia să își descopere tipul de
personalitate și varietatea de profesii ce li s-ar potrivi. Secțiunea de ateliere a fost completată cu altele două, la
fel de variate, ambele având ca scop conștientizarea
elevilor asupra necesității îmbrățișării unui hobby sau
a unei activități de recreere ce le face plăcere, pentru
asigurarea unei sănătăți mintale și a unei stări de
relaxare atât de necesare într-un stil de viață alert al
persoanelor active, dar și al celor de succes, precum
este cel din prezent.
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Așadar, elevii au avut șansa să se dezvolte personal prin
învățarea câtorva mișcări de bază, specifice dansurilor
populare românești, dar și celor din dansul sportiv, genul
salsa, sub îndrumarea doamnei prof. Florentina Hanák,
secondată de elevele Călina Pop, la dans popular, și Bettina
Mitru, la dans sportiv, care au și prezentat publicului un mic
spectacol de dansuri practicate. Apoi, elevii s-au relaxat
prin crearea unei „brățări a prieteniei”, pe care au învățat să
o confecționeze împreună cu doamna prof. Elena Iercoșan,
ca apoi să o poată oferi cadou prietenilor deja formați la această reuniune.
Un moment central al proiectului l-a constituit masa rotundă, în care elevii și profesorii au avut șansa să
cunoască patru doamne de succes - dna Corina Scoarță, director de bancă, dna Crina Suciu, comisar de
penitenciare, dna Cristina Ambruș, consilier școlar, și dna Kinga Szabo-Rădulescu, specialist
în resurse umane - care le-au împărtășit acestora propriile experiențe, succesele, temerile, dar
și frustrările unei cariere și vieți de succes. După acest moment deschis, elevii au avut ocazia
să ia parte la simularea unui interviu de angajare, condus de către invitate, din care au putut
învăța multe aspecte practice, dar și secrete ale unei participări reușite la un eventual interviu
de angajare. Încheierea simbolică a activităților practice din cadrul reuniunii a fost marcată de
plantarea unui „copac Comenius” în fața Colegiului Național Mihai Eminescu, care sperăm să
crească frumos peste ani, iar, odată cu el, și
experiența noastră în domeniul proiectelor
comunitare și, de ce nu, să avem ocazia într-o zi să strângem la
umbra lui, peste ani de zile,
toți participanții la această
reuniune de proiect.
Și pentru că pe parcursul
întâlnirii ne-am străduit să îi
conștientizăm pe elevi asupra
faptului că reușita în viață ține foarte mult de efortul depus, dar și de împletirea
armonioasă între muncă asiduă și relaxare, nu puteam să nu oferim participanților plăcerea de a cunoaște
România altfel, adică vizitând câteva din locurile din afara judetului, cum ar fi Salina Turda și orasul Cluj
Napoca, dar și din cadrul județului, beneficiind de o plimbare inedita cu Mocanița pe Valea Vaserului și de
vizitarea celebrului Cimitir Vesel din Săpânța. La final, am dori să mulțumim pe această cale tuturor actorilor la
această reuniune - invitaților la activități, familiilor-gazdă, dar și oaspeților - pentru asigurarea reușitei acestei
întâlniri. La începutul lunii februarie vom fi invitații instituției elvețiene, care va organiza întâlnirea aferentă
celei de a patra și ultime teme
a proiectului, Cine vom fi
împreună? Vă vom ține la
curent.
Prof. Elena IERCOȘAN
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BUCURIA IERNII
Încă de la primul fulg de nea ce, ca o
binecuvântare dată de ceruri , cade asupra
pământului vestind venirea friguroasei, dar în
același timp minunatei ierni,sufletele ni se
încarcă cu o bucurie pură, inocentă, aproape
ludică.
Fiecare persoană, copil sau adult,
așteaptă cu nerăbdare momentele sosirii primei
ninsori, când în zare se pot vedea miliarde de
fulgi unici de nea ce, așternându-se asupra
pământului, îl învelesc cu o plapumă albă de
zăpadă, întorcând crengile pomilor goi,
creionând un tablou magic, de vis.
Bucuria iernii este mult mai mare
pentru copiii care, odată cu venirea acestui
anotimp fantastic se năpustesc afară din casele

lor și, întâlnindu-se cu prietenii, încep joaca de
dimineața până seara:construind oameni de zăpadă,
organizând adevărate războaie cu bulgării de zăpadă
drept arme, iar mormane de nea pe post de ziduri de
apărare împotriva inamicilor. Bucuria lor de a face
îngerași din zăpadă, precum și modul în care se
implică cu toată ființa în joacă sugerează inocența și
castitatea lor sufletească.
Acest anotimp magic, evocă în mințile și în
inimile noastre epoca de aur a copilăriei când cu
greu ne puteau convinge părinții, îngrijorați să nu ne
îmbolnăvim din cauza frigului, să intrăm în casă, la
căldură, deoarece tot ce ne doream în acel moment
era să petrecem cât mai mult timp alături de prieteni,
jucându-ne sub cerul cenușiu din care cădeau rând
pe rând fulgi albi, catifelați.
Iarna aduce cu sine și o mulțime de sărbători

religioase și traduții străvechi. În această perioadă
este sărbătorită Nașterea Domnului ce aduce

împlinire în inimile oamenilor. Această
sărbătoare creștină simbolizează un nou
început pentru omenire, Dumnezeu oferindune oportunitatea de a ne mântui prin însăși
Fiul Său.Încă de la sosirea Sa pe acest
pământ, a fost izgonit și asuprit de către cei pe
care atât Tatăl Său cât și El insăși îi iubeau
atât de mult. În ciuda răutății umane a
neîndreptățirilor, batjocurilor, El s-a
sacrificat pentru noi, dând dovadă de o
dragoste pe care noi, muritorii de rând nu am
putea niciodată să o ințelegem.
Bradul este un element întâlnit în
toate casele românilor de Crăciun fiind
împodobit cu globuri colorate și
strălucitoare,panglici sau bomboane. El
simbolizează pomul vieții, arborele fertilității,
considerat de bun augur.
În noaptea de douăzeci și patru decembrie, în
satele din Maramureș s-a păstrat tradiția de a colinda
din casă în casă venirea Domnului pe pământ, de
către tineri și copii ale căror voci se pot auzi pe tot
parcursul nopții, în satul iluminat în mii de culori.
Ca răsplată pentru colindul lor, gazdele le oferă
mere, nuci și cozonaci. Câteva dintre frumoasele
colinde sunt: ,,Viflaime, Viflaime” , ,,Aseară penserate”, ,, Cerul și pământul” De obicei în perioada
sărbătorilor copiii merg cu steaua, având loc un
adevărat ritual.
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Atât de Crăciun cât și de Revelion, noaptea dintre ani, mesele maramureșenilor sunt pline cu bucate pe
care mamele împreuna cu fetele lor le pregătesc pentru familie cu dragoste.
Consider ca iarna este un anotimp propice bucuriei, reveriei, având un farmec aparte ce-ți induce calm,
liniște sufletească, cu atât mai mult cu cât sărbătorile din cadrul acestui anotimp sunt cele ale bucuriei, fericirii,
eliberării sufletești, cât și a iubirii și familiei.
Pop Adreea Nicoleta, Clasa a IX-a C
Profesor coordonator: Donca Mărioara
Eseul a fost premiat la Concursul Național ”NAȘTEREA DOMNULUI - RENAȘTEREA
BUCURIEI”
A primit PREMIUL II

NASTEREA DOMNULUI
O mare de lacrimi,
Vărsat-au evreii să vină Mesia.
Şi când a venit ,
Pornit-au să-I ia domnia.
Şi îngeri şi stele îl lăudau ,
Pe cel ales.
Şi zâmbet şi daruri de la oameni ,
Ei au cules.
Frumoase daruri ,ţi-aduce azi Crăciunul,
Şi noi le primim .
Căci Tu eşti în noi şi Tu le primeşti ,
Când Te iubim.
Şi azi steaua raze ţese ,
Să ne aducă nouă veste ,
Că s-a născut Domn Preasfânt,
Într-un ţinut pe pământ.
Bucuria se revarsă ,
În tot sufletu' omenesc ,
Căci a lumii mântuire ,
Dat-a Tatăl nost'ceresc.
Eleva Teofana Morar
Clasa a IX-a C
Prof.coordonator Donca Marioara
Poezia a fost premiată la Concursul
Național ”NAȘTEREA DOMNULUI RENAȘTEREA BUCURIEI”
A primit PREMIUL I
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Inspirați și implicați
prin
Junior Achievement și Greenovation Challenge

Povestea ar începe cam așa.....
În anul 1993 a fost înființată în România o
organizație non-profit pe numele ei Junior
Achievement. Ea este parte a Junior Achievement
Worldwide, USA și Junior Achievement – Young
Enterprise, Europe. Filiala din România este, cum
ar veni, una dintre surorile mai mici ale marii

familii Junior Achievement (JA).
JARomania a avut și are în continuare ceva din
destinul lui Făt – Frumos. Astfel ea a crescut în
aproape trei decenii cât alții în 100 de ani. Pentru
cititorii curioși putem oferi câteva informații
statistice. În fiecare an, programele organizației
despre care vorbim sunt urmate de peste 189.000 de
elevi din peste 1.300 de unități de învățământ. Asta
se petrece în România. La nivel internațional JA
este considerată cea mai dinamică organizație de
educație economică și antreprenorială (atenție!
competențele antreprenoriale se referă în primul
rând la felul în care știi să îți gestionezi propriile
resurse fizice, intelectuale, informaționale, de
timp, de cunoaștere și abia apoi la felul cum îți
gestionezi finanțele), iar programele ei sunt urmate
și recunoscute de 121 de țări din toată lumea (37 din
Europa). Ce înseamnă asta ? Că organizația „are
lipici” la adolescenți și nu numai, că stăpânește

limbajul acestora, împărtășește interesele lor, vine
în întâmpinarea intereselor ce aceștia le au.
Misiunea organizației este prin urmare aceea de a
inspira și pregăti tânăra generație pentru a se
integra cu succes în viața școlară, socială și
profesională. Cumva fără stres și contribuind la
dezvoltarea comunității din care fiecare face parte.
În acest sens, organizația JARomania încurajează
inițiativa, profesionalismul și dezvoltarea unor
competențe esențiale pentru viața personală și
pentru viitoarea carieră.
În Colegiul Național „M. Eminescu”, programele
organizației au fost implementate fie sub formă de
discipline opționale (ex. Economia și succesul.
Prevenirea abandonului școlar – la clasele a IX-a
B, F), fie sub forma unor proiecte bilaterale de
educație ecologică România – Norvegia (ex.
Greenovation Challenge – la clasele a IX-a F și XI
– H), de tipul „learning by doing”.

Eminesciana, nr. 10, 2015

Concret. Greenovationa Challenge
a inițiat un soi de competiție pentru
inovație în domeniul
sustenabilității de mediu.
Sustenabilitatea se referă la acea
calitate a unei acțiuni, activități,
atitudini... care se desfășoară, se
exprimă fără a nenoroci, distruge,
epuiza resursele de mediu
existente, respectiv fără a
compromite posibilitățile de viață
ale generaților următoare. Într-un
sens, „sustenabilitatea” și
dezvoltarea durabilă” sunt un fel de
replică socială la conduite de tipul
„după mine, potopul...” sau „ce
dacă ... și ăia au tăiat / au aprins
focul / au aruncat în pădure peturi...”. În astfel de situații ai mai
multe alternative. 1. Să nu îți pese
și să mergi mai departe. 2. Să îți pese dar să contempli
cu tristețe situația. 3. Să îți pese și să faci ceva
(atitudinea pro-activă). Echipajele participante la
competiția Greenovationa Challenge (din clasele a
IX-a F și XI – H) și-au asumat a treia alternativă. Au
identificat probleme de mediu specifice zonelor
montane șicomunităților aferente acestora, au
identificat și au distribuit soluții ingenioase,
înndrăznețe, miraculoase, nerealiste pe alocuri dar
adaptabile și aplicabile. Considerați de unii când
naivi când infatuați elevii implicați în această
întrecere au avut curajul de a vorbi cu un șef de ocol
silvic și de a-l întreba (incomod!) cât e de adevărată
informația (venită „pe surse”) potrivit căreia castanul
de Maramureș e tăiat uneori abuziv și vândut în
exteriorul țării ca lemn de mobilier... Nu detaliez
răspunsul primit. Dar cei interesați pot lua legătura
cu „investigatoarele” din clasa XI-H ( Bîrlea
Cristina, Coste Denisa, Toporan Maria și Ianoș
Florina). Pe parcursul cercetării ele au aflat și de ce
apare și cum se poate ameliora boala cunoscută sub
denumirea de „cancerul” castanilor. Procedeul de
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vindecare le-a fost explicat pe
îndelete de către un funcționar
binevoitor al Direcției Județene
a Ocolului Silvic.
Participând la această întrecere,
elevii colegiului nu au câștigat
Marele Premiu al organizației
JARomania. Considerăm însă,
și eu și ei că ceea ce au câștigat
reprezintă mult mai mult decât
un loc într-o ierarhie. Până la
urmă adevărata valoare nu poate
fi măsurată. Astfel: au câștigat
competențe de dezvoltare
durabilă, au învățat cât de greu
sau cât de ușor este să lucrezi în
echipă, să respecți termene,
opinii, valori, legi, să vorbești
cu autorități, să îți asumi o cauză
pentru care să lupți, să fii
responsabil pentru ceea ce decizi, pentru ceea ce
promovezi, pentru ceea ce aperi. Au învățat că în
viață și în muncă devii responsabil pentru ceea ce
iubești.
Felicitări tuturor echipajelor participante la
întrecere Greenovation Challenge din clasele a IXa F și a XI-a H!
Florentina Baciu consilier școlar
& Bîrlea Cristina, Coste Denisa, Toporan
Maria, Ianoș Florina cls. a XI - H
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Mon expérience dans la
photographie – courte
histoire pour ceux qui
croient à leur rêve
Quand j'étais petit, je voyais le monde autour de moi
prendre des photos où les moments importants ou moins
importants de la vie restaient immortalisés. C'est de cette
époque-là que je voulais déjà avoir mon appareil photo!
Vers l'âge de neuf ans, j'ai pris une courageuse
décision : je me suis dit alors que je ferais tout le possible
pour avoir mon appareil photo. C'est comme ça que j'ai
commencé à faire de petites économies, à économiser mon
argent de poche. J'ai aidé ma famille à travailler dans la
maison, à faire des courses, à recycler toute sorte d'objets.
Entre temps, j'ai participé à des concours de dessins,
de recyclage, et puis lors de la dernière année de l'école
primaire, j'ai travaillé presque chaque jour à une maquette
ayant une surface d'un demi mètre carré, composée de
déchets électriques et avec une installation électrique
complexe. J'ai espéré gagner avec cet objet le grand prix qui
me permette de m'acheter un appareil photo. Mais, j'ai reçu
seulement des diplômes, de bonnes notes – des 10 -, un sac à
Le symbole du printemps,
dos de qualité et des sucreries…
Il est enfin arrivé dans mon pays !
Et avec ça… me voilà au lycée ! C'était l'hiver 2013
Petit, tendre et jeune,
quand à la fermeture d'un grand magasin j'ai eu enfin la
Il a lutté contre le dur hiver
Et il a emmené le PRINTEMPS.
chance de m'offrir l'appareil tant désiré. J'ai commencé une
merveilleuse aventure ; j'ai pris beaucoup de photos et avec
Il est très souriant
celle que je considérais la meilleure j'ai participé à un
Surtout envers les enfants,
concours, occasion à laquelle j'ai gagné le premier prix.
Il fait revivre les fleurs
Pendant l'été dernier, j'ai suivi des cours de
Et restaurer les couleurs.
photographie, animés par un groupe de jeunes photographes
Même s'il fait parfois du vent
de notre ville, dans le cadre du projet « Ipostaze citadine ». A
Il a l'air heureux
la fin de ce cours, tous les stagiaires ont participé à un
Car il veut répandre dans tout mon pays le
concours de photographies, et moi, j'ai gagné le premier
PRINTEMPS.
prix.
Dans le cadre du festival Amifran d'Arad, j'ai
Je le vois sortir à travers la neige.
participé à un concours à côté des concurrents de 10 pays et
Et tout le monde veut le voir.
je me suis classé le deuxième, avec des photos de
Il pousse jour après jour
composition.
Sans tenir compte du froid qui persiste.
Ma participation la plus récente a été au concours «
Flori de gând… împotriva violenţei » ; j'ai gagné le
Soyons heureux, nous tous deuxième
prix de la section photographie, avec une
Voilà celui qui nous annonce le PRINTEMPS !
publication dans la presse locale.
Fier et plein de joie,
Mon rêve pour l'avenir se dirige aussi vers la
Il est la fleur des fleurs –
photographie.
Le perce-neige de l'aube.
Valentin Şipoş, 10e D
Professeur coordinateur : Rodica Mone
Ioana Stoica,(IXe D, création personnelle, 2015)

Le perce-neige de l'aube
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Une excursion au cœur de la terre
8h30. Je suis arrivé devant le lycée, comme on a établi, pour rencontrer les autres camarades qui se sont
inscrits pour cette excursion à Cluj Napoca. Il s'agit en fait d'un projet coordonné par Mme Ileana Vasilescu,
notre directrice adjointe, en
collaboration avec le lycée « Mihai
Eminescu » de Cluj Napoca.
Il faisait assez mauvais, ce qui
n'était pas surprenant pour cette
période de l'année. Même quelques
flocons de neige tombaient doucement
du ciel; dans leur danse, ils couvraient
les routes, les pas des passants sur les
trottoirs, les branches des arbres, les
bancs et les voitures. Occasion pour
moi de rêver déjà aux vacances
d'hiver…
Tour à tour, mes camarades
arrivent, le car aussi. Avec impatience,
nous montons tous dans le car en
cherchant chacun la meilleure place.
9h45. Nous sommes partis. Et
nous avons devant nous deux jours de
découvertes, deux jours d'expériences,
deux jours pour de nouvelles amitiés.
Pendant les heures passées dans le car, de Baia Mare à Cluj Napoca, nous avons chanté et bavardé, ce qui
a fait que le temps passe vite. Et nous voilà à notre destination ! Une fois arrivés devant le lycée « Mihai
Eminescu » de Cluj Napoca, on nous a accueillis avec joie et amitié.
Madame la directrice de ce lycée nous a conduits dans le CDI, où un groupe de lycéens nous attendaient
et avec lesquels nous avons discuté de nos projets francophones. Après cette discussion enrichissante, nous
avons visité un peu l'établissement et ensuite nous sommes sortis dans la cour du lycée, où nous avons eu la
possibilité de mieux connaître nos camarades de Cluj.
Nous avons passé la nuit à l'internat du lycée. Mais tout d'abord nous avons passé une agréable soirée au
centre-ville, où le marché de Noël était préparé pour accueillir les visiteurs. Une féérie de lumières, d'odeurs
appétissantes et de goûts délicieux. D'ailleurs, la ville entière était richement décorée de lumières et d'étoiles
étincelantes.
Comme toute excursion à Cluj Napoca doit prévoir aussi une visite chez Iulius Mall, nous avons
accompli ce point de l'ordre du jour ! On entendait partout des noëls, ce qui a réveillé en moi de beaux souvenirs
et l'esprit de fête qui accompagne cette période de l'année.
21h. Nous traversons à pied la ville, en nous dirigeant vers l'internat, un peu fatigués après une assez
longue journée, mais contents d'avoir vécu ces expériences.
Le lendemain, assez tôt, nous nous sommes préparés à quitter Cluj Napoca pour visiter Turda, plus
exactement la Saline déjà fameuse. C'est une mine de sel,
aménagée en centre de loisirs, de tourisme, mais aussi de santé,
qui m'a beaucoup impressionné. Je n'ai jamais vu auparavant un
endroit comme ça, caché sous la terre, à une profondeur qui me
donne des frissons ! Nous sommes restés dans la saline presque
deux heures.
Un peu nostalgiques, nous sommes montés dans le car
pour faire le chemin vers la maison… C'était une expérience que
je répéterais à tout moment !
Vasile Babici, 10e D
Prof. Rodica Mone

director adj. prof. dr. Ileana Vasilescu, prof. Maria CIUMĂU
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Interview avec Victoria Morari,
mannequin
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On sait que l'industrie de la mode est devenue un sujet très
important et actuel dans la vie quotidienne de nos jours. Même dans
notre petite ville la mode est un sujet préféré spécialement par les
jeunes. La mode est faite par les designers, les photographes, les
mannequins et beaucoup de jeunes aspirent à entrer dans ce monde
fascinant. Aujourd'hui je vais parler avec une jeune modèle
internationale, qui a commencé sa carrière à Baia Mare. Il s'agit de
Victoria Morari, ancienne élève au Lycée National « Mihai Eminescu »,
filière bilingue roumain-français.
Corina : Victoria, je sais que tu as suivi une école de modelling.
En quelle mesure t'a aidée cette école dans ta carrière de modèle ?
Victoria : Ce n'est pas l'école qui m'a donné l'opportunité de
sentir le goût de ce monde mais le premier pas. J'ai beaucoup hésité
avant de me lancer dans ce monde et maintenant je ne regrette guère.
Mon conseil pour tous et de ne pas avoir peur d'essayer quelque chose
de nouveau. Ça vaut la peine!
Corina : Peux-tu me dire quelle est la plus belle expérience de
ta vie liée à ta carrière ?
Victoria : Oh ! J'ai vécu beaucoup de belles expériences, chaque
présentation, chaque séance photo, chaque rencontre avec de grands
designers est quelque chose d'unique mais le plus beau est de te sentir
admirée, d'être le centre de l'attention d'autrui. C'est un sentiment
formidable, c'est comme tu serais le centre du monde, la plus belle, la
plus importante.
Corina : Qu'est-ce que tu fais pour te maintenir en forme, pour garder ta ligne ?
Victoria : Ce n'est pas très difficile pour moi de me maintenir en forme, je suis chanceuse de ce point de vue. Je suis
très haute et j'ai une bonne constitution physique et psychique. Je n'ai jamais eu de problèmes avec le poid. Je mange très
peu mais cinq fois par jour et en plus le sport, particulièrement la gymnastique, ne manque pas de mon programme
quotidien. Corina : Qu'est ce que c'est le plus difficile, selon toi, dans cette carrière ?
Victoria : Pour moi le plus difficile est d'être toujours loin de ma famille, de mes amis. Bien que j'aie l'occasion de
rencontrer de nouvelles personnes, j'ai le mal de mon pays et de tous ceux que j'aime. D'autre part, ce que je déteste est le
fait que tu es vue et appréciée seulement pour ton aspect physique, pour ta beauté. Peu importe ta manière de penser,
personne n'y est intéréssé.
Corina :Quel est l'événement le plus important qui a marqué ta carrière ?
Victoria : La présentation de la collection d'un designer russe à Milano dans le cadre de la Fashion Week. C'était
vraiment impressionant et fascinant pour moi d'y être présente!
Corina : Quel est ton conseil pour les filles qui veulent devenir modèles ?
Victoria : Je leur conseille d'être actives et attentives. Ce chemin est un peu dangereux et elles doivent être
courageuses mais pas naïves. En ce qui concerne les agences, elles devraient lire attentivement le contrat.
Corina : Merci beaucoup pour cette interview et bonne chance dans tout ce que tu fais !
FEDER Corina, clasa a IX-a D, Prof. coord. CIUMĂU Maria

Créer l'univers avec l'art…

L'universc'estlemien!Avecl'artjepeuxcréercequejeveux,cequemoncoeurdésire.Sijeveuxajouterunpeudecouleur,jefaisça
sansdoute!Sijeveuxenleverlacouleuretlaissertoutenblancetennoir,doncjelelaisse!C'estmonuniversartistique,personnenepeutme
direcequejedoisfaireetmecontrôler.Personne!Jemedéchaîne,encréantuneexplosioncolorée!L'artc'estvie.Cequenousfaisonsestl'art.
Noussommesdesartistesencherchantàcréernotreplace,notreunivers!Unendroitoùnosrêvesprennentdel'ampleur.Unendroitoùnous
sommesacceptés.Unendroitoùonpeutchangercequinenousconvientpas.Unendroitparfait!Ununiversparfait!
Notreuniversparfaitcréeavecl'art…
CRIŞANDana,clasaaX-aC,Prof.coord.CIUMĂUMaria
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Attrapée

Quelquefois je me sens comme la balerine d'une boîte musicale. Je dois exécuter une danse qui paraît
simple pour ceux qui me regardent avec de l'admiration et de l'étonnement, mais qui en réalité est plus complexe
et incompréhensible pour l'intellect humain. Ils pensent que ce que je fais est une bénédiction, un don qui m'avait
été offert. Mais ils ne peuvent plus voir au-delà de cette idée absurde. Non, pas du tout. Ils voient ce qu'ils voient
avec leurs yeux mais, en réalité, ils sont aveugles. Ils ne sont pas capables de voir comme, pareillement à toutes
les histoires, la bénédiction apporte avec elle une malédiction. En exécutant cette danse, je suis condamnée.
Condamnée de tourner toujours et toujours, condamnée de regarder le temps passer pour les autres, consciente
qu'il m'est impossible de faire les mêmes choses comme eux parce que moi, je suis attrapée…Attrapée dans
l'obscurité du temps, oubliée par les autres, forcer de vivre dans le passé. Je suis attrapée dans un vide absolu
mais… je connais cet endroit immense. Le vide où je suis attrapée, c'est moi….Je suis attrapée….
CRIŞAN Dana, clasa a X-a C, Prof. coord. CIUMĂU Maria

La photographie et la danse,
de grandes passions
J'ai découvert ma passion pour la photographie il y
a deux ans, quand j'ai fait du modelling. Au début ce
n'était pour moi qu'un jeu, je n'ai pas pris au sérieux
cet art. Mais au fur et à mesure que le temps passait
j'ai commencé à bien aimer ce que je faisais.
Comme j'ai reçu un appareil photo professionnel, je
me suis mise au travail très sérieusement et j'ai
découvert très vite que ce n'était pas du tout un
travail facile, comme je croyais avant. À présent je
lis beaucoup de livres de spécialité, je discute avec
d'autres photographes, je me tiens au courant avec
tout ce qui est nouveau dans le domaine.
Je me rends compte que j'ai bien commencé
parce que je suis invitée à des séances photos et à
des événements importants. J'ai déjà réussi à entrer
en contact avec de grandes célébrités de Roumanie,
Inna, Sore, Vunk, Akcent, Lidia Buble, Smiley,
Cătălin Botezatu et j'en suis vraiment heureuse et
optimiste.
Les deux photos, ci-desssus, je les ai prises à
l'occasion d'un spectacle de danse sportive auquel
j'ai asisté. J'adore la danse et tout ce que c'est l'art.
Pour moi la danse n'est pas seulement un sport

élégant, c'est un état d'esprit, un mode de vie sans
lequel je ne pourrais pas exister. La passion,
l'élégance, l'amour sont quelques-unes des
caractéristiques d'un bon danseur. À mon avis, la
photographie et la danse me représentent.
« La danse est le plus haut, le plus émouvant, le
plus beau des arts parce que ce n'est pas seulement
une traduction ou l'abstraction de la vie elle est la
vie même » FEDER Corina, clasa a IX-a D
Prof. coord. CIUMĂU Maria
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Letteratura e musica
I legami tra la lettertura e la musica sono antichissimi,
tanto che, potremmo dire, la distinzione dei generi
artistici è sentita maggiormente solo da noi moderni,
mentre secoli fa spesso non si pensava ad alcuni
generi letterari senza richiamarsi automaticamente
alla musica. Molta parte della letteratura nasce,
infatti, come supporto a melodie, e viceversa molte
melodie sono state composte appositamente per
accompagnare racconti.
Nella maggior parte delle culture antiche i testi poetici
erano composti per essere accompagnati da musica.
Nel Medioevo, periodo dei trovatori provenzali, degli
stilnovisti e del Petrarca, molto spesso la poesia si
lega intimamente alla musica e nascono molti generi

La musica della parola nel film la
Vita è bella
Quanto t'ho amato

Autore Piovani, CelamiSe tu mi avessi chiesto: "Come
stai?"
se tu mi avessi chiesto dove andiamo
t'avrei risposto "bene, certo sai"
ti parlo però senza fiato
mi perdo nel tuo sguardo colossale,
la stella polare sei tu mi sfiori e ridi no, cosi non vale
non parlo e se non parlo poi sto male
Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai
e non lo sai perchè non te l'ho detto mai
anche se resto in silenzio, tu lo capisci da te
Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai
non l'ho mai detto e non te lo dirò mai
nell'amor le parole non contano conta la musica.

che ancora oggi mantengono un certo rapporto con la
musica (ad es. le ballate, i canti carnascialeschi, ecc.);
non è un caso se le poesie di Leopardi continuano a
chiamarsi Canti. Questo legame appare più evidente
se si considera come, spesso, gli stessi autori di opere
letterarie sono, al contempo, musicisti o compositori
(ad es. Hoffmann, Wagner, Arrigo Boito).
Queste brevi riflessioni, certo insignificanti di fronte
alla vastità e complessità dei rapporti tra i due generi
artistici, nascono come semplice tentativo di mettere
in luce il doppio piacere che può derivare dal
congiungere insieme due ambiti tanto importanti
come quello della melodia e quello del racconto
poetico; un piacere, questo, che ha da sempre
accompagnato la sensibilizzazione dell'uomo.
Rad Andreea, clasa XI-a H

Se tu mi avessi chiesto: "Che si fa?"
se tu mi avessi chiesto dove andiamo
t'avrei risposto dove il vento va
le nuvole fanno un ricamo
mi piove sulla testa un temporale
il cielo nascosto sei tu ma poi si perde in mezzo alle
parole
per questo io non parlo e poi sto male
Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai
e non lo sai perchè non te l'ho detto mai
anche se resto in silenzio, tu lo capisci da te
Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai
non l'ho mai detto e non te lo dirò mai
nell'amor le parole non contano conta la musica.
Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai
non l'ho mai detto ma un giorno capirai
nell'amor le parole non contano conta la musica.
(text premiat in proiectul eleviilor claselor XIA, XIC,
XIE, urmare a cercetariilor efectuate in cadrul lectiei
transdiciplinare avand ca şi temă: LA MATEMATICA
DELL'AMORE. Proiectul premiat a fost intitulat
L'AMORE = MUSICA +PAROLA +CINEMA)
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Agostino e la musica della parola
Mi sono avvicinato ad Agostino da un'angolatura
particolare, quella della musica. Mi affascinava il
fatto che Agostino è uno dei pochi, tra i primi padri
della chiesa, a tollerare, a volte a incoraggiare, e
comunque a non condannare l'uso del canto durante
le funzioni liturgiche. Non sarebbe esagerato
sostenere che Agostino, per via della sua autorità, ha
dato alla musica religiosa, e quindi a tutta la musica
occidentale, un contributo non inferiore a quello dei
grandi sistematori dei codici ambrosiani e
gregoriani (lo sosteneva anche Leo Spitzer, del
resto). Agostino legittimizza la musica agli occhi
della Chiesa, ma la cosa più interessante è che lo fa
attraverso un tormento interiore che non ha paura di
illustrare nelle Confessioni, e che si tratta di un
tormento tutto mediato dal rapporto con la madre.
Agostino inizia ad apprezzare la musica, per la
precisione il canto liturgico, ascoltando la madre
Monica cantare nella chiesa di Milano. Da quel
momento, per lui, l'ascolto della musica, la
riflessione sulle strutture ritmiche del verso e del
canto (alle quali dedicherà un intero libro, il De
musica appunto) sono indisgiungibili dal profondo
rapporto che intrattiene con sua madre. Le pagine
sulla morte di S. Monica, nelle Confessioni, sono
attraversate dal tema della musica e del silenzio, che
è poi musica interiore, e le oscillazioni agostiniane
successive sul tema dell'utilità o della peccaminosità del
canto (che se è troppo bello distrae dal contenuto della
preghiera) non possono prescindere dalla dolcezza del
ricordo della madre. Agostino non può condannare la
musica perché così facendo condannerebbe sua madre, e
implicitamente condannerebbe la gioia e l'estasi della
preghiera a voce spiegata, che aveva imparato ad
apprezzare nella basilica di Milano. Per Agostino il canto
è la Rivelazione e che dunque non è soggetto al passare del
tempo. Attraverso Agostino, la musica mostra così il suo
volto contraddittorio: espone la verità dell'eterno, pur
essendo legata a doppio filo allo scorrere del tempo e alla
sua scansione in uno o più ritmi. trasmissione del sapere e
della cultura non è mai stata veramente messa in
discussione. Il poeta può bensì invocare la musa, ma si dà
per scontato che la facoltà di rivolgersi alla musa, il potere
fallico di gestire il linguaggio e dunque la poesia e la
scrittura, gli vengano da un "logos", già marcato dalla
presenza e dalla figura del padre. Carrera Lo spazio
materno dell'ispirazione.
Liliana Rodica Feder , profesoressa lingua italiana
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Pagini pentru hispanici

Sabías que:
1 El nombre completo de Pablo Picasso era Pablo
Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno
María de los Remedios Crispín Crispiano de la
Santísima Trinidad Ruiz Picasso.
2. El tango apareció en 1880 en Argentina. Resulta
de la combinación del viejo tango de España, una
versión ligera del flamenco, con la milonga, una
danza rápida argentina. En sus principios era
considerado baile propio del pueblo.
3. El entremés o farsa española es una pieza de
teatro cómico con un acto que servía de intermedio
entre las dos partes de una puesta en escena
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mayor.
4. La Ciudad de México es la que posee el mayor
número de museos que cualquier otra ciudad en
todo el mundo.
5. El famosísimo arquitecto español Antonio Gaudí
(1852-1926) fue confundido varias veces por
mendigo por su negligencia en el vestir.
6. El pintor El Greco fue interrogado por el tribunal
de la Inquisición en 1541 como sospechoso de
hereje. Según los inquisidores, las alas de los
ángeles que pintaba no guardaban relación con las
descritas en la Biblia.

¿Visitar un museo es
aburrido?

Muchas personas piensan que visitar un museo es
algo aburrido, yo también lo pensaba, hasta que
visité El Museo del Prado (el cual ocupa el número 9
en el top de los museos más visitados del mundo).
Siempre que se me ofrecía ir a un museo yo decía que
no, pero no pude rechazar la propuesta de mi
profesor de historia, que nos daba un diez a cambio
de ir a una excursión al Museo del Prado y hacer un
trabajo sobre lo que hay allí.
El Museo del Prado estaba situado en un edificio
muy grande y en una de las entradas había una
estatua de bronce la cual me atrajo la atención ya que no
sabía quién era ese hombre al que representaba. La entrada
al museo estaba llena de turistas y tuvimos que esperar dos
horas hasta poder entrar.
Al entrar me quedé
impresionado al ver
tantos cuadros y tantas
esculturas. El museo
estaba lleno de
habitaciones cada una
dedicada a un artista o a
un estilo artístico y a lo
largo de los pasillos
había todo tipo de
esculturas. La sala de
arte moderno estaba
llena de gente que contemplaba las obras de arte con
asombro intentando entender algo, yo no entendía como un
simple cuadro blanco con un punto negro en el medio o una
estatua con forma de mancha podían ser llamadas arte. En
cambio el arte de la época medieval me pareció mucho más
interesante y elaborado, ya que en aquella época los artistas
no tenían tantos instrumentos y recursos.

La visita al Museo del Prado fue una entretenida e
interesante en la que aprendí muchas cosas como por
ejemplo: que instrumentos utilizaban los artistas en la
antigüedad o como se debe interpretar el arte moderno.

Os

recomiendo ir si tenéis la ocasión ya que es una
experiencia única.
Balaj Daniel XI-G

Pagini coordonate de prof. Loredana MOLNAR
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7. Guernica de Pablo Picasso es una de las más famosas del siglo XX. Fue pintada en 1937, entre mayo y junio y
tiene unas dimensiones impresionantes: 7.76 m x 3.49m.
8. El Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía alberga, entre sus principales obras, las colecciones de Pablo
Picasso o Salvador Dalí.
9. El Greco, sólo utilizaba para sus obras una paleta de 5 colores: el negro marfil, el ocre amarillento, el blanco, el
bermellón y el azula lana de Francia. El resto de colores que necesitaba los sacaba de mezclar esos.
10. El primer desnudo integral de la historia de la pintura española fue la Venus del Espejo de Velázquez.
11. Los 20 pintores españoles más famosos son: Diego Velázquez, Francisco de Goya, Salvador Dalí, El Greco
, Joaquín Sorolla y Bastida, Bartolomé Esteban Murillo, Francisco de Zurbarán, Pedro Berruguete, Juan Gris,
Julio Romero de Torres, Juan de Juanes, Alonso Cano, Ignacio Zuloaga, Juan de Valdés Leal, Mariano Fortuny,
Vicente López Portaña, Luis de Morales, Daniel
Vázquez Díaz, José de Ribera, Carlos de Haes, Isidre
Nonell i Monturiol.
prof. Loredana MOLNAR

El Museo de Arte
Reina Sofía
El Museo de Arte Reina Sofía abrió sus puertas en el año
1986. Situado en Madrid es uno de los museos más
importantes del mundo, gracias a algunas de las pinturas
más conocidas que están
expuestas en este museo, desde
pinturas como la Guernica de
Picasso, hasta pinturas de
artistas como Dalí.
El Museo de Arte Reina Sofía es
uno de los museos más visitados
del mundo gracias a su buena
localización al lado de otros tres
museos de Madrid.
Visité el Museo de Arte Reina
Sofía hace algunos años.

Picasso, que tiene un gran tamaño. Delante de ella había un
montón de personas que intentaban descifrar cada pedacito
y entender los mensajes transmitidos por el famoso pintor
español. Había también dibujos con
fragmentos de la obra que te guiaban
en su descubrimiento.
Además de las exposiciones
permanentes había exposiciones
temporales, de todo tipo , como por
ejemplo : zapatos de mujer
arreglados en círculo, casitas de
cerrillas, macetas de flores que
colgaban del techo, pinturas que
tenían unas formas muy raras, como
una mezclas de formas y colores.
Me ayudó mucho entender el arte
moderno.
Es por esto que el Museo de arte Reina Sofía es uno de los
museos más importantes del mundo.
Costin Ciprian XIIF

Recuerdo que el museo es muy grande, tanto por dentro
como por fuera. Aunque el museo es un edificio que atrae
la atención por fuera, la verdadera esencia del museo está
en su interior en donde se guardan algunas de las pinturas
más conocidas del mundo.
La pintura que más me llamó la atención fue la Guernica de
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A terrible fright

In the 15th century, there was a small village in
England, which was surrounded by a big forest. It
pertained to a castle. So, cutting trees was forbidden,
but people could buy wood from the castle. The
castellans had told them not to cut any tree. If they cut,
they would be killed immediately. People wondered in
what manner. Maybe we'll discover.
The village's day was celebrated on 23th August
every year. Every man was coming in the centre with
his family and was bringing food and drink. They were
staying near a big fire, on which they were cooking all
Prof. coordonator Cristina Barna
kind of food. Then, they were singing an anthem
composed by a villager, for the day of the village.
In one of these days, when the villagerss and the
officialities were partying, they suddenly heard a terrible cry: 'Help! Help!! Help!!!' The cry was coming from
the forest. It was so loud, that all men went there, but they found nothing. 'It's strange,' said the headman. 'We
heard the cry, but no one is here. What's happened?' And suddenly, remembering something, he said: 'Where is
John?' asked he. 'I haven't seen him since yesterday night.' 'Look carefully and find him. Maybe he was crying
then,' said the headman. But someone exclaimed: 'Oh, God! I saw blood under the old oak. Let's go there
immediately! Maybe we can help him!' All went and saw John's dead body. John had been a rebel man who had
done all he had wanted. It seemed that he had cut a tree then a misterious force drew him under the oak and killed
him.
In the following year, at the same date, when they were cellebrating the village's day again, they heard
another cry. They noticed that Edward, a rich man, was missing. They found him dead, under the same oak. He
also had cut a tree. People thought of the threat of the castellans, but they didn't care. They were wondering why
it happened again in the day of their cellebration. They burried him and eased his wife.
In the following year, Tim, a very poor man, died in the same way, at the same date. He was burried and a
brave man assured his wife that he'll discover the cause. He saw a hole in the ground. 'It's a tunnel!' he
exclaimed. He crossed it and discovered that it was linking the forest with the castle. When he returned, he saw a
man, who said: 'Take me to the village. I want to say something- to say to you all!' He took the man. 'I'm here to
tell you not to cut any tree! I want to protect you from death, but if you cut, you'll be punished by me. I come
through the tunnel near the old oak everyday. And I'm sorry, for hurting you, women of the three men killed.'
Then, he dissapeared. All were frightened. Since then, they didn't cut any tree.
Alexandra Moldovan XC, prof. Flavia Costin
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THIS SUMMER POEM, DARLING
BY IOAN ROMEO ROŞIIANU
This summer poem will be born in the morning,
darling
We will be witnesses at the creation and at the
crossroad of the light, we will make his baptism
We will be, step by step, parents, fate or brothers,
Maybe Saints asleep in shrines, maybe even hush
unburned candles.
This summer poem will be born in the afternoon,
darling
We will be there when the shadow will conquer with
gloom the earth
We will count on our callused fingers the moments
slowly drained
Slowly, we will hide in word, the syllables desired.
This summer poem will be born in the evening,
darling
With the eyes half opened we will measure the
empty horizon,
The flashes of faded stars, in between the skies will
reach too late to us
We will be all alone, like the wolves at the skirt of
silence.
This summer poem will be born even without
ourselves, darling!

Translated by Alexandra Pop and Andreea Colcear

It's Raining Summers

by Silvia Ulrih
It's raining snowed up summers in summer,
It's raining summers in dry autumns,
Drops of green leaves dripping,
Into desolate souls, forgotten by people.
With summer in my heart I step towards autumn,
With sun beating down on my forehead I see myself
as a field of wheat,
From summer's wheat ears, new wheat ears I give
away,
I sheaf them together to my waist.
Nature's smiling at me, the hills are laughing at me,
My forest is green , the river is my ripple,
It's summer in my heart, flower branches smile at
me
When I shake them inside myself.
It smells like summer, rain and grass,
Scents of branches green with leaves intoxicate me,
Nature starts boiling in me,
And summer rains me into autumn, at the gate.
Translated by Stefana Ardelean

Threads of Light
By Dora Halas
In the heart of summer
I glimpse the buds of hope
Threads of light diffused in a fan
I use a thread
To guide the words
Into whispers on the wings of angels
I take a thread of darkness
And another one of light
And I knit them together
Then I hide them among millions of threads
That are reflected into dew drops
At the peep of a new day.
The eyes taste the golden light
Caught in the colour of the poppy
In the yellowish ripe wheat field
In the cornflower and the violet of the thistle
Along with the green of the grass
Heavenly colours
Carried on the wings of a wandering butterfly.
Translated by Karina Rus and Mihaela Buda (prof.
Monica Lazar), cls. XI E
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Finding North
The faint streetlight glow streams in through the windows and casts peculiar shadows around the apartment. I pull the door of
my bedroom closed behind me and release the breath that only now did I realize I've been holding. So far, so good. I adjust the strap of
my bag on my shoulder and tiptoe through the living room, my eyes trained on the slightly ajar kitchen door. Everything around me is
immersed into silence until… it is no longer because what I was trying so hard to avoid catches up with me.
As I enter the kitchen, I ungracefully stumble over a stool and nearly fall. Having regained my balance, I frantically grope in
the dark for the switch to turn on the light. Wheeling around, my bag follows suit and hits the chair, sending it flying across the floor, thus
completing my unfinished job. I instinctively bring my hands up to my ears and squeeze my eyes shut. Like this would help. Rooted to
the place with the fear of having given myself away, I straighten up and let my hands drop to my sides. That was quite loud. I bet it could
be heard from the ninth circle of Hell. I strain my ear to see if the commotion I created has jerked anyone awake. Several seconds pass
and the only noise that reaches my ears is the distant and unmistakable sounds of the early morning traffic.
I allow myself to breathe again and bend down to pick up the chair and slide it under the table where it was supposed to be and
not sabotaging my plan. 'Wreaking havoc so early in the morning, hippie?' A husky voice teases me. After all, my carelessness has
awaken someone. 'I can't help but tread this world purposefully.' I retort as I turn around. Unexpectedly, the possessor of the voice tilts
his head back and let out a voluble laugh. 'I didn't think you heard that,' I add while squinting my eyes to see him more clearly in the dim
light that comes from the living room. 'I'm a light sleeper,' he informs me as he saunters towards the sink to slake his thirst right off the
faucet. Well, I suppose you need this ability if you dedicate your life to globe-trotting. 'And half naked,' I surmise, noting that he's
wearing only a pair of boxers. Waking up early is not for me. First I almost dig a crater in the kitchen floor and now I'm bickering with a
pair of boxers away from completely nude and annoying cousin. Yay, I can't wait to see what the rest of the day has in store for me.
'Genevieve didn't mind my state of nakedness at all. I can say she quite relished it,' he wiggles his eyebrows smugly. Of course she didn't
mind. Maybe because she's your girlfriend and you brainwashed her into falling deeply in love with you! I still can't figure out how he
pulled that off.
My best friend is a down-to-earth and independent woman. Or at least she was until I introduced her to this erratic bohemian
standing in front of me that turned her into a …well, a happy and carefree woman. 'Spare me the details and go get dressed,' I demand
and flick the lights on. He shields his eyes and gasp theatrically 'Evil woman!. I smile at his reaction and scoot around him to pull my
cereals out of the cabinet. He lopes down the hall to his room and closes his door silently so that he doesn't wake Genevieve up.
A couple of minutes later he emerges from his room dressed more decently. 'How do you want your coffee?' he asks while
walking in the kitchen and heading for the percolator. 'Non-existent,' I joke. His head jerks up to glance at me 'How do you go about your
day without caffeine?' he says grumpily. 'Admirably. You can't feel the absence of something if you never got used to its presence first.' I
reply as I plunk myself down on the chair I shoved under the table earlier. He frowns slightly and then seats himself across from me, a
mug of steaming coffee in front of him. 'We haven't really gotten the chance to talk since I came back', he says seriously. I spoon some
cereals into my mouth and wait for him to go on. It's been only two days since he returned from South America and has spent every
minute of them with Genevieve. 'When are you going to set on that self-discovery journey you were talking about a few years ago? I
might give you some pointers,' he smiles reassuringly. 'When she finds a partner in crime,' Genevieve yawns from the doorway and
stretch her arms above her head. His eyes flicker from me to Genevieve's face, his curiosity piqued. 'What if I have already found
myself?' I suggest as I stand up from the table and walk to the sink to rinse off my bowl. I haven't finished off my cereals but I need an
excuse to get away from his inquisitive eyes. I don't want him to know how uneasy this subject makes me. I can sense he wants to know
more. He'll ask Genevieve once I get out of earshot. I turn around and notice that she has installed herself comfortably onto his lap and
now caress his hair, gazing at him adoringly. I'm not in the slightest surprised to see that his expression matches hers. I avert my eyes
quickly, feeling like I'm intruding on something a third wheel shouldn't be privy to. I sling my bag over my shoulder and head for the
front door when Paul's voice stops me in my tracks 'Hey, hippie?', 'What?' I huff, swirling around. 'Where are you going?' he asks
bemused. 'To someone's rescue. Or so she claims every day.' Genevieve says smirking. I think I forgot to mention that my friend can be
quite mean in the morning, but so can I. 'I'm leaving for work to make money so that the two of you can hole up in here and not endanger
anyone's happiness. 'I explain as I close the door behind me. I descend the stairs and steel myself for the stormy weather outside. At least,
the rain has ceased. My courses start later but I wanted a little time alone to ruminate on the way my life has turned out heretofore. Not
egregious at all. I can't complain, but it is certainly not what I wished for myself when I decided to move in with Genevieve. This deep
and slightly depressing thought needs some background music, so I open my bag and begin rummaging through it in search of my
earphones.
Everywhere around me there are signs that the city is no longer plunged into sleep. Tires screeching on the rain-washed
blacktop. Horns honking deafeningly. I stop walking. A wave of panic rolls over me. My earphones are nowhere to be seen. Nor are my
glasses. Just great. How am I supposed to survive classes without my glasses? 'Valiantly', I chide myself. I take in my surroundings
carefully and try to decide on a course of action. I sure as hell don't want to be run over by any insouciant driver. Well, it wouldn't be
entirely his fault, but still I'd rather get home unscathed, thus I think I should round the corner and walk through the park.
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Typhoon
The heavens weep
Songs of future past
of days to come
of days that cast endless sorrow
Your time is gone
Buried within the dust of every soul that
passed through this eternal second
We creatures of the fleeting
Bleed through every hour

Spring has long since swallowed up the last traces of winter and now the
trees lining the path are almost in bloom. I shut my eyes and breathe in the sweet Die in every minute
scent of springtime, expanding my lungs to their fullest and absorbing the heady Silance taking crying spirits
fragrance of a new start. I can discern the cheerful chirps of birds and the furious
Burning water crawling in every cell,
roar of the river. It's hard to believe that this piece of wilderness is located in the
middle of civilization. I flutter my eyes open and the illusion disintegrates
in every corner of our bodies
gradually, but the distinct noise of the fast-flowing water of the river still
meant to rot from the begining
lingers.
Cleanse my soul with flames and salt
I stride across the park and head for the bridge. The closer I get, the
louder the slapping of the water against the concrete pillars becomes. I'm Ashes flying to another moment that is soon
hypnotized by its murky water. In my peripheral vision, I catch movement.
to go, whisper spoken years ago
Turning my head, I can only see the hazy outline of a figure stepping on the
bridge. Nothing alarming until it changes its direction and charges towards the
soon to be forgotten...
rail, the intention as plain as the nose on my face. With or without glasses, I
realize that it turns into a him. I freeze. I watch helplessly as he swings one of his Iarina Sleam
legs over the rail. I gulp down the lump forming in my throat. I have to act. I have Clasa a X-a C (prof. Simona Dicu)
to stop him. But how? I'm racking my brains to remember the way The Angel of
the Gap used to approach a person raring to kiss his life goodbye. He apparently
hasn't seen me yet so I won't break into a sprint for fear of not startling him and making him lose his grip on the rail. I cross to the
opposite side of the bridge and start walking lightly. My heart is hammering against my ribcage with tremendous force. I fix my eyes
on his back and look for any signs that may alert me to the fact that he's on the verge of loosening his grip. As I draw near, I note that he
actually has a picture in his hand and this gives me an idea. Not the most brilliant one, but an idea nonetheless. Something to take his
mind off the gap between him and the brown, churning water below. I'm just several feet away from him when I blurt out lamely. 'Can
I see the picture?' I wait for a painfully long and silent moment that seems to be dragging out derisively, expanding into an eternity.
Beads of sweat from on my forehead and some of them dribble down the side of my face. This moment of respite gives me the
opportunity to scan his appearance, jeans, plaid shirt, leather jacket and black Converses. His hair is brown and disheveled. I can't see
his face until he glances down at the picture in question. For a moment we just stand motionless, the rail between us. I can hear his
labored breathing. His heart is pounding in his chest so fast that I can feel the skin on my arms vibrating. As for my heart, it skipped
about twelve beats and now is trying to catch up, almost drumming its way out of my chest. I'm glad he doesn't try to pry himself away
from me because I feel so weak at the knees that I'm about to collapse to the
ground. Without a word, he unwraps my arms and I start to panic.
Stubbornly I still keep a hand clasped around his wrist when he clambers
over the railing. He locks eyes with me and the agony I saw there later is
now mixed with a pinprick of relief. Only now I realize that he is really
young, maybe a few years older than me and quite good-looking. I'm still
holding his wrist when he slumps to the ground and drags me along. With
his back propped against the railing, he finally allows himself to break
down as his whole body starts shaking with strangled sobs.
Ioana Ivan , Clasa a XII-a C (prof. Simona Dicu)
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Keep Running
Our dance teacher furrows his
brow slightly when he notices
the dark nothingness that
stretches out beyond the floorto-ceiling windows of the dance
studio and dismisses us with a
shrill whistle. I see the others
flinch and hurry over to their
duffel bags that line the walls of
the studio.
I, on the other hand, stand
rooted in that place. The world
outside resembles a vast black
canvas; one that terrifies me
immensely. There's no
smattering of light to spoil its
uniformity.
In my peripheral vision I notice
the others scurrying over to the
door, a string of good night's
and good bye's billowing in their
wake. None of them seems as
reluctant as me to leave this
brightly-lit room.
I take my eyes from the windows
and grudgingly sling my
threadbare canvas duffel bag
over my shoulder. I breathe deeply, in a
desperate attempt to keep in check my
increasing uneasiness. Scuffing my feet over the
freshly polished wooden floorboards, I head
valiantly for the door.
“Aren't you afraid to walk home alone at night?”
a snappish voice comes from behind me. I swirl
around and my eyes settle on Lara, who is
eyeing me curiously
“Not really,” I shrug indifferently and resume my
walking. 'Scared' wouldn't even begin to cover it.
T h i s w a s m o r e o f a n
understatement.
She jogs after me and falls into step
beside me. Leaning in towards me,
she avows in a low-pitched voice, her
eyes searching our proximity for
indiscreet ears that may overhear
her upcoming confession.
“I only have half a mile to walk and I
texted my dad to come and pick me
up. I don't know how you manage,
but you're quite intrepid. I'll give you
that.”
When her complementary words
elicit no reaction on my part, she
huffs and stomps peevishly out of
the room. If only she knew about the
shameful panic swelling up inside
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me at the thought of traversing those three
miles.
Reaching the door, I
gulp down the lump in my throat and gamely
step outside. The streetlights are shyly
flickering to life, but I
find little solace in
watching their faint
glow chase away a bit
of the darkness. There
are still patches of
deep blackness
between them.
So, I seemingly have
two alternatives. None
of them pleases me big
time. It's either the
long route that affords
a fine view of a pretty
scary-looking
cemetery and a
generous portion of
streetlights or the notso-long one and its
serious deficiency in
illumination.
Even though the urge
to get home as fast as
possible is both
undeniable and
unmistakable, I still
am fond of my sanity
and not at all that
eager to set off on a suicidal mission.
So, let there be light.
In the silence of the night, the soles of my shoes
occasionally rubbing against the blacktop a tad
too roughly and some distant fits of barking, or
is that howling? , of a forlorn dog, are the only
sounds I can make out.
I keep my eyes trained on the road ahead of me.
I've always been ambivalent about the way I feel
when it comes to darkness.

Prof. coordonator Cristina Barna
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When indoors, the dark never seems that
menacing… I even take a sliver of comfort in
contemplating it from the window of my room.
Or is it just the fuzzy and perhaps even delusive
feeling of safety that settles cozily in the pit of my
stomach, knowing that whatever resides and
thrives in the dark can't touch, reach, scare or
hurt me? And there are times like these, in the
open, when I feel completely exposed,
defenseless, helpless and with my heart in my
mouth. Utterly and unbearably weak..
The sound of stones rattling down a slope stops
me dead in my tracks. I take in my
surroundings. On my left side there is an
orchard of apple trees. I clearly remember it
without having to strain my eyes in the faint
glow the streetlights cast around. Which means
that…
I jerk my head to my right and spot interminable
rows of slate grey gravestones that sprawl far off
beyond the impenetrably thick curtain of
darkness. I widen my eyes in disbelief and do a
quick double take. I squeeze my eyes shut and
chide myself for my monumental lack of
watchfulness. The cemetery? Of all places? How
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clichéd is that?
While engrossed in my ruminations, it must
have escaped my notice that I got so close to it. I
glance down to my feet, firmly pressed against
plain, cold concrete- stray pebbles that I might
have kicked, nowhere in sight.
The clatter of pieces of gravel bouncing against
one another shatters the stillness of the night,
coming from where the fence that skirts around
the cemetery gives way to a path that slopes
sinuously up a hill.
Startled, I take a step back.
Our Lord, who art in Heaven…
My heart is pounding in my chest at a gallop,
drumming in my ears like an unconducted
orchestra. My breath comes out in long steams,
picking up intensity and little beads of sweat
form on my forehead and my back. I feel my
clammy shirt stick unpleasantly to it.
Cliché or not, I stand frozen in place, petrified.
The rational part of my brain starts screaming
unprintable obscenities when my feet refuse to
budge. I'm expecting another round of stone
scraping against stone, thinking this whole
predicament just a figment of my imagination,
but it never comes. Instead, the gentle autumn
breeze that softly brushes stray locks of hair
against my now-glistening-with-sweat face
carries a low ominous growl to my ears. A sound
that makes my hair stand on end.
This time my primal instincts kick in and I follow
their lead obediently. I spin on my heels hastily
and break into a mad sprint. I don't dare look
back to ensure that the possessor of that savage
snarl in not on my tail.
The adrenalin surging through my body is
furiously pumping speed into my legs, the
muscles in my thighs and calves tightened
painfully. My breathing soon becomes taut and
shallow, sheer fire exploding in my lungs, filling
every nook and cranny, the beats of my heart a
bit too many. My feet slam against the hard
concrete with tremendous force, sending sharp
needles of pain all the way to my
knees.
The strap of my duffel bag is
denting my shoulder, chafing the skin
underneath while the rest of it keeps
smashing sporadically against my
side. I'm almost sure I'll find an ugly
bruise there tomorrow, but I couldn't
care less.
All I know is that it is imperative that I
get home unscathed. The thought of
my safe haven gives me renewed
impetus and a pinprick of relief.
I keep running…
Ivan Ioana
Dicu)

XII C (prof. Simona
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Pagina pentru germanofili
Eine Reise nach Stuttgart
In diesem Sommer werde ich nach Stuttgart fahren.
Dort bleibe ich von 16. Juni bis 18. Juli. Mit mir werden
noch zehn Schüler nach Stuttgart fahren.
Ich werde dorthin mit dem Flugzeug fliegen. In der ersten
Woche in Suttgart werde ich die Stadt besuchen.
Nach der ersten Woche werde ich bei einer Familie drei
Wochen lang bleiben.
Ich bin ein Einzelkind und ich hoffe,dass meine
neue Familie ein Kind bzw.Kinder hat, weil ich mir eine
Schwester oder/und einen Bruder wünsche. Ich wünsche
mir auch ein Haustier, weil meine Mutter allergisch ist und
läßt mich nicht ein Haustier haben.
Während dieser drei Wochen werde ich in die Schule gehen.
Ich möchte mit meinen neuen Kollegen gut auskommen
und viel Spaß haben.
Ich muss mit den Lehrern über meine Schule sprechen. Wie
feiern wir die deutschen Feste wie zum Beispiel das
Oktoberfest. Wir kaufen dann Brezeln, Apfelsaft,
alkoholfreies Bier und Lebkuchen.
Die Mädchen kleiden sich in Trachten und dann
tanzen wir alle zusammen. Beim Fasching tragen wir
lustige Kostüme und wir essen Krapfen, Kuchen und

trinken Saft.
Ich hoffe, dass die Lehrer aus Stuttgart glücklich sein
werden, weil meine Schule diese deutschen Bräuche hält.
Ich wünsche, dass ich mit meiner neuen Mutter zusammen
kochen werde, weil das Kochen mein Hobby ist.
Ich würde gerne mit meinen Geschwistern ins Kino
oder zum Schwimmbad gehen. Ich kann es kaum erwarten
meine neue Familie zu treffen. Ich möchte mit neuen
Erfahrungen und schönen Erinnerungen in meine Heimat zurückkehren.
Daczer Diana 10D
Profesor coord. Pop Gabriela

FRIEDEN
Schon seit der Mensch auf der Welt ist, wollte er nur in Freiden leben.Ein
Leben ohne Kriege und Konflikte untereinander ,ein Platz in dem wir alle
friedlich leben können. Aber dort wo ein Wunsch von Freiden ist, gibt es
auch ein Krieg.Alle Menschen wünschten sich Frieden,aus diesem Grund
Desen: Kasta Evelin, IX E
erschien auch die Idee ,dass für diesen Wunsch auch ein Krieg nötig ist.
Das Symbol der Taube mit dem Olivenzweig entsteht seit der griechischen
Frühling erwache
Mythologie.Das symbolisiert auch heute den Frieden.Dieser Vogel hat in
der griechischen Mythologie eine ganz wichtige Rolle gespielt.
Es kommt bald eine Jahreszeit
Die Taube war die jenige die den Gott Ares(MARTE)davon verhindert hat,
Es wird wieder Frühling sein
Krieg zu führen und hat gleichzeitig den Frieden erhalten.
Das sagen die Schwalben
Auch heute ist diese Taube ein Zeichen des Friedens.Für uns waren manche
Die so sehr auf den Frühling warten.
der Kriege sinnvoll ,weil wir uns nur mit ihrer Hilfe erhalten haben was wir
wollten.Mit ihrer Hilfe haben wir heute gleiche Rechte auch Frauen wie
Der Frühling läßt seinen Teppich wieder Männer,wir haben die Wahl unsere Religion zu bestimmen und auch
unseren Führer zu wählen.
Mit schönen Blumen wie der Flieder
Diese Kriege haben auch Gutes gebracht aber auch viele negative
Es riecht noch einmal in der Luft
Dinge.Einer
der negativen Sachen waren die zwei Weltkriege ,die Europas
Nach diesem wunderschönen Duft .
Bild ganz geändert haben.Die zwei Weltkriege in denen viele Menschen ihr
Leben verloren haben für die Verteidigung ihrer Heimat und ihrer Familie.
Hier und dort ein Vögelein
In diesen zwei Kriegen haben auch Deutschland und Rumänien
Alles ist in Fröhlichkeit
teilgenommen.Beide haben sehr stark gelitten.Sie haben viel verloren und
Die Menschen warten schon auf dich, du ganz wenig gewonnen.Viele Menschen haben ihr Leben verloren,manche
ihre Familie , andere eine ganz besondere Person, aber viele haben ihre
Jahreszeit
Eltern oder ihre Männer verloren.
Komm mal wieder ,es ist soweit .
Krieg ist grausam. Frieden ist ein Schatz!

Farcas Timea, cls. 9 E
profesor indrumator: Gabriela Pop

Eseu scris de Ghisa Alexandra Georgiana, cls.11 D
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Norvegiană

Pintea Cezara, cls. XII C,
Prof. coordonator: Gherna Beatrice
musikalen Spelemann på taket i 2007, og ble belønnet
med Heddaprisen for sin innsats.
Han har roller i filmen også, den beste
eksemplet kan vaere How to train your dragon 1, 2.
(Norsk dubbet versjon).

Carl Espen Thorbjørnsen

Desen: Șimon Rosalinda, IXF

Norsk musikk på Eurovision
Alexander
Igorjevitsj
Rybak
E ein norsk
f i o l i n i s t , s o n g a r,
komponist og
skodespelar. Han
vann Melodi Grand
Prix 2009 og fekk
representerte Norge i
Eurovision Song
Contest 2009, der
han vann. I 2010 fekk
h a n
s y n g e
vinnarsongen frå
2009 under opninga av Eurovision Song Contest 2010
og fekk seinare gi Eurovision-trofeet til Lena MeyerLandrut som vann forTyskland.
Rybak hadde sin første større rolle som
felespilleren i Oslo Nye Teaters oppsetning av

Carl Espen Thorbjørnsen ble født i Bergen,
Norge, i 15 juli 1982. Carl ble oppdratt av sin mor. Han
vokste opp i en familie full av kjærlighet til musikk.
Som en ung mann Carl innrullert i militæret, og servert
i seks måneder i Kosovo.
I sitt voksne liv ble Carl spesialiserer seg på
rammer og glass. Hans kusine Josefin Winther var
hans inspirasjon. Hun instruerte ham til å delta i
konkurransen fra Osterøy som vant det. Han deltatt i
Eurovision 2014 med sangen Silent Storm, skrevet av
hans kusine.
Han var i 8. plass i finalen. Musikken har alltid
vært en stor del av Carl Espens liv, og han har sin drøm
gjennomført med ham hele tiden.
Prof. Sandor Calin
Elevi: Pop Cozmina, Tomoiaga Melania, cl. XII G
(Alexander Rybak), Jurge Sonia cl. XII B (Carl Espen
Thorbjørnsen)
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Profesor coordonator Codruța Mureșan
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