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Fericirea sau cine sunt eu?! …
De multe ori am încercat să definim fericirea,
însă tot de atâtea ori ne-am convins, că sensurile şi
semnificaţiile trebuie căutate în noi, în fiecare, în
celălalt … Poate de aceea suntem tentaţi să credem,
că fericirea e suma tuturor succeselor şi eşecurilor,
satisfacţiilor şi insatisfacţiilor, certitudinilor şi
iluziilor noastre cotidiene.
Ceea ce se vrea a fi o posibilă explicaţie a
stării de fericire îşi găseşte oglindirea într-o mai
veche legendă cu un bogat conţinut ideatic, etic şi
estetic: Taina fericirii.
Se spune, că un tânăr îi ceru unui înţelept să-i
spună, care e Taina fericirii. Ĩnvăţatul îi sugeră
tânărului să se plimbe în palatul său timp de două
ore şi apoi să se întoarcă.
- Te rog, însă, un lucru, spuse înţeleptul, dându-i o
linguriţă, în care picură doi stropi de untdelemn. Ĩn
timp ce te plimbi, ţine acestă linguriţă şi ai grijă, ca
untdelemnul să nu se verse.
După două ceasuri, tânărul se întoarse, iar
înţeleptul îl întrebă:
-Ai văzut tapiseriile din sufrageriile mele? Dar
minunatele grădini de pe domeniul de lângă pădure?
Sau poate frumoasele picturi de pe cupola cea mare
a palatului?
Tânărul, ruşinat, mărturisi că nu văzuse
nimic. Singura lui grijă fusese aceea de a nu vărsa
untdelemnul.
- Du-te înapoi şi priveşte cu atenţie minunaţiile
ţinutului meu, zise înţeleptul.
Tânărul luă linguriţa şi porni din nou în
preumblarea sa, de data aceasta fiind aent la toate
frumuseţile adăpostite de proprietatea înţeleptului.
Observă grădinile, picturile şi arhitectura deosebită
ale castelului. Se întoarse la înţelept şi descrise
amănunţit tot ceea ce văzuse.
- Dar unde sunt cele două picături de untdelemn, pe
care ţi le-am încredinţat, îl întrebă acesta.
Privind linguriţa, băiatul îşi dădu seama că le
vărsase.
- Ei bine, aceasta este singura povaţă, pe care am a ţio da, încheie învăţatul: taina fericirii constă în a
privi la toate minunăţiile lumii, fără a uita o clipă de
cele două picături de untdelemn, pe care le purtăm:
simbolul sufletului nostru şi al comorii
duhovniceşti, pe care el o deţine.
Aceste rânduri nu fac decât să confirme teza
lui Denis de Rougemont, care susţinea, că fericirea
nu ţine de “a avea”, ci de “a fi”. Acestă stare nu poate
fi achiziţionată, ci simtită; este o stare, de care
trebuie să ne lăsăm cuprinşi, căci ea vine din suflet,
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dinăuntrul nostru. Ĩn acest sens, pot fi recomandate
câteva strategii în vederea menţinerii stării, de ce nu
permanente, de fericire:
 Trăiţi clipă/prezentul;
 Iubiţi;
 Fiţi mai buni;
 Dăruiţi din puţinul vostru (inclusiv vorbe
frumoase);
 Ĩnconjuraţi-vă de oameni de calitate (evitaţi
persoanele negativiste);
 Pretindeţi mai puţin de la lume şi mai mult
de la dumneavoastra;
 Hrăniţi-va corect;
 Faceţi mişcare în aer liber / plimbaţi-vă /
bucuraţi-vă de frumuseţea naturii;
 Găsiţi un loc de muncă, pe care să-l faceţi cu
plăcere/care să vă aducă satisfacţii
sufleteşti (şi mai apoi financiare);
 Faceţi-vă timp pentru lectură, pentru ieşiri
cu prietenii, pentru seri dansante;
 Acceptaţi-vă vârsta …
Pentru fiecare din noi, fericirea înseamnă
credinţa într-o putere supremă, înseamnă chipul
senin, ocrotitor şi drăgăstos al părinţilor noştri,
armonia familială, mesele îmbelşugate alături de cei
dragi, rude şi apropiaţi, duminica şi în zilele de
sărbătoare, mângâierea soarelui într-o zi de mai,
aroma grădinii de legume, parfumul grădinii cu
flori, mărul înflorit de sub fereastra camerei de
lucru, o carte perfectă pentru o zi de vară ....
sau
Sensul fericirii se poate recepta în mod diferit, unic
din versurile lui Iv cel naiv:
fericirea
fericirea e capacitatea unei secunde
de a dura mai puțin de o secundă
și puterea unei lacrimi să inunde
o realitate oricât de imundă
fericirea e locul în care,
călărind câte-un gând
printr-o fericită întâmpare
ajungem când și când
fericirea e un om de zăpadă,
un mic și-amar sâmbure de adevăr
pur și simplu multă spumă în cadă
sau vântul care te-mpletește la păr
o să mă opresc însa aici
pentru că fericirea poate fi
orice, (inclusiv o bere cu mici.)
trebuie doar să știm a iubi.
Pagină coordonată de prof. Codruța MUREȘAN
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Colegiul Național ”Mihai
Eminescu” între tradiție și
modernism
Să scrii despre Colegiul Național
”Mihai Eminescu” între tradiție și inovație e
un non sens. E un non sens pentru că acest
colegiu este în același timp, spre stupoarea
generală, și tradiție și inovație.
Cele două noțiuni se împletesc atât de
armonios, în cadrul liceului nostru, încât e cu
neputință să faci o separație temporală sau
spațială.
De ce spun asta, o să întrebați. Foarte
simplu, o să vă răspund pentru că acest
colegiu nu s-a dezis de la tradiția lui nici nu
putem spune că a inovat foarte mult în ființa
sa care s-a definit cu ani în urmă.
Colegiul Național ”Mihai Eminescu”
a
început ca liceu pedagogic pentru
educatoare. Perioada comunistă l-a
schimbat și l-a schimbat în fel și chip dar azi,
el încearcă să devină ceea ce a fost cândva: o
școală pentru educatoare. Spun asta pentru
că de doi ani, liceul nostru a reușit să

reînființeze clase pentru educatoare, clase
care se bucură de o stimă și o apreciere
deosebită în rândul absolvenților.
Iată cum, tradiția s-a întâlnit cu inovația întro simbioză perfectă care duce mai departe
dorința noastră și a generațiilor ce vin, de a
ne dedica timp și suflet creșterii și educării
noilor generații de copii.
Mi se pare apoi, că nu ne îndepărtăm tare
mult de tradiție și nu suntem extrem de
inovatori dacă vorbim și despre celelalte
tipuri de clase pe care le avem în colegiul
nostru.

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA a IX-a
(anul şcolar 2014 -2015)
COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU”
BAIA MARE
http://cneminescu.licee.edu.ro
FILIERA: VOCAŢIONALĂ, PROFIL: PEDAGOGIC
SPECIALIZAREA: EDUCATOR - PUERICULTOR 1 CLASĂ
FILIERA: TEORETICĂ, PROFIL: UMANIST
SPECIALIZĂRI:
- FILOLOGIE: 4 CLASE
- ŞTIINŢE SOCIALE: 2 CLASE
SUBSPECIALIZĂRI:
FILOLOGIE
1 CLASĂ = 28 LOCURI
1
BILINGV ROMÂNĂ ENGLEZĂ
1 /2 CLASE = 42 LOCURI
BILINGV ROMÂNĂ FRANCEZĂ
1 CLASĂ = 28 LOCURI
1
BILINGV ROMÂNĂ GERMANĂ
/2 CLASE = 14 LOCURI
ŞTIINŢE SOCIALE
2 CLASE = 56 LOCURI
EDUCATOR - PUERICULTOR
1 CLASĂ = 28 LOCURI
TOTAL LOCURI ÎN COLEGIU PENTRU CLASA a IX-a =196
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Putem spune chiar, că am venit în
întâmpinarea tradiției pe care țara noastră o
avea și anume: un talent deosebit pe care
poporul nostru îl are pentru limbile străine.
Și dacă în România interbelică eram
recunoscuți și apreciați pentru această
superbă abilitate pe care o aveam de a vorbi
limbi străine, nici azi nu ne lăsăm mai
prejos, pentru că în liceul nostru ființează
clase cu predare în limba engleză, franceză,
germană, spaniolă, italiană și mai nou, și
foarte inovativ, zicem noi, limba
norvegiană.
Pornind de pe un teren fertil pe care l-am
moștenit de-a lungul generațiilor, nu este
deloc dificil să venim cu idei care fie că
perpetuează tradiția, fie că inovează
actualitatea.
Este de la sine înțeles că mulți adolescenți,
elevi ai altor licee vin să-și treacă la noi
examene de limbi străine încununate cu
atestate fie pentru limba engleză, fie pentru
limba franceză și, vom încerca să atragem
spre școala noastră și atestate pentru
celelalte limbi studiate la noi în cadrul orelor
de curs sau a opționalelor.
La sfârșit dar nu pe ultimul loc, trebuie să
amintim despre bacalaureatul în limba
franceză pe care îl dau, de vreo câțiva ani,
clasele bilingve de franceză, un proiect
extrem de greu și de serios la care participăm
toți: școală, profesori, directori, dar și
reprezentați ai Ambasadei Franței și ai altor
asociații științifice și profesionale
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franțuzești.
Este greu dar e frumos! Și frumosul din
această propoziție ne dă forța și curajul de a
merge mai departe, de a explora tărâmuri noi
sau de a le fertiliza pe cele existente!
Director
Prof. Marius Crăciun

PREMII OBȚINUTE LA CONCURSURILE ȘI
OLIMPIADELE ȘCOLARE FAZELE NAȚIONALE
AN ȘCOLAR 2013-2014
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Interviu cu doamna profesoară
1. Pornind de la certitudinea că subiectivitatea e
una dintre trăsăturile fundamentale ale fiinţei
umane, aşadar părerile sunt relative iar punctele
de vedere diferă de la o persoană la alta, îmi
îngădui să vă întreb: ce este fericirea în
accepţiunea dumneavoastră?
Fericirea e o noţiune destul de abstractă si de
subiectivă,cum bine spuneai. Ce mă poate face pe
mine fericită, poate pe altcineva nu-l poate face.
Fericirea stă în lucrurile mărunte, depinde doar
de modul în care fiecare dintre noi ştie şi poate sa
recepteze tot ceea ce vine spre noi.
2. În genere, vă consideraţi o persoană fericită?
În genere,dar şi in particular sunt o persoană
fericită, care ştie să se bucure şi ştie şi să
împărtăşească bucuria.
3. Credeţi că autocunoaşterea şi dezvoltarea
personală sunt elemente-cheie în stăpânirea artei
fericirii în secolul al XXI-lea?
Da, cred că autocunoaşterea, întoarcerea către
sine, mulţumirea de sine, pot constitui factoricheie în construirea şi menţinerea unei stări de
fericire.
4. Fiecare dintre noi are o natură duală, zac în noi,
deopotrivă, sentimente negative şi sentimente sau
emoţii pozitive. Când sunteţi fericită vă suprimaţi
emoţiile negative sau le acceptaţi şi le depăşiţi?
Nu prea am ceea ce numeşti tu, emoţii negative. Am
deprins arta de a-mi construi
un univers în care să mă simt totdeauna bine, şi
cred că în asta constă de fapt arta de a fi fericit.
5. Credeţi că societatea în care traieşte o persoana îi
influenţeaza sau nu gradul de fericire?
Depinde până unde ii ingăduim "socialului" să
"intre" în viata noastră. Nu neg că pot să fie
circumstanţe care să-ţi creeze un oarecare
disconfort dar, dacă ştii să-ţi construieşti oaza ta de
linişte, poţi eluda concreteţea lumii.
6. Ce rol joaca valorile materiale si spirituale in
determinarea fericirii dumneavoastra?
Nu mi-am legat niciodata fericirea existentei mele

de lucrurile materiale. In viata mea primeaza
valorile spirituale si asta se poate vedea in meseria
pe care mi-am ales-o si care e o oglinda in care se
rasfrang sufletele a sute si sute de tineri. De modul
in care sufletul meu se intalneste la jumatatea
drumului cu sufletele lor, depinde buna convietuire
si intelegere intre noi.
7. Sunt ferm convins ca un om nu se naste
programat sa fie fericit sau nefericit, ci poate alege
pe parcursul vietii. Asadar, fericirea - ca stare de
voluptate a descoperirii sinelui - se poate invata,
cultiva. Insa incertitudinea care ma macina este
urmatoarea: cum pot sa invat sa fiu fericit, sau in
alte cuvinte, cum poate fi dobandita fericirea?
Extrem de simplu. Facand lucruri care iti plac. In
momentul in care faci ceea ce-ti place, asta iti
confera o libertate care-ti insufla fericirea.
Spuneam ca fericirea sta in lucrurile marunte,
depinde de noi sa le identificam si mai apoi sa le
cultivam. Ne vom simti foarte bine!
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8. De multe ori i-am auzit pe unii dintre oamenii din
cercul meu de cunostinte, spunand ca sunt fericiti si
nu stiu de ce. Poate exista fericire fara cauza?
Dumneavoastra vi s-a intamplat sa fiti covarsita de
un sentiment de fericire paroxistica si sa nu puteti
afla sursa?

5

maiestria cuvantului si au capacitatea de a-si
transpune pe hartie trairile launtrice intr-o maniera
care-l subjuga pe cititor si are un impact deosebit
asupra acestuia. Sa-l luam ca exemplu pe Emil
Cioran. Inteligenta lui vie,coroziva,devastatoare se
vadeste intens in scrierile sale prin aforismele care
au un farmec aparte. Credeti ca ar fi ajuns un eseist si
un filosof stralucit daca nu ar fi fost atat de
nefericit? Ar mai fi fost opera lui atat de
apreciata daca nu ar fi fost vazuta ca un soi de
purificare prin suferinta?
Eu nu l-am considerat niciodata pe Cioran un
nefericit, ci un tip extrem de lucid, un
inadaptat superior de sorgintea eroilor camil
petrescieni. Si mai cred ca pe el l-a facut fericit
tocmai aceasta aparenta nefericire. El a avut o
natura mai aparte, a filtrat lumea exterioara ca
si pe cea interioara printr-o hipersensibilitate
deosebita, dar a fost ca noi toti, aiubit, a urat, a
plans sau s-a bucurat, ca fiecare dintre noi.

Desen realizat de Maria TOPORAN - clasa X H
Paroxistica, nu! Normala, da! Si mai si stiam de
unde vine. E simplu, noi complicam lucrurile. Ea
vine din ceea ce facem noi, si cateodata si din ce fac
cei din jurul nostru pentru noi. Daca-ti place cu
adevarat ceea ce faci, te vei simti mereu bine, o sa
vina starea asta de bine de la sine, n-o sa te intrebi
niciodata de unde a aparut!
9. Grabiti,stresati,preocupati.....acesta este modul
actual de a trai. Ne mai intereseaza fericirea? Ne mai
gandim la noi - cine suntem, incotro mergem si cum
ar trebui sa traim?
Nu pot nega ca tinerii de azi nu se gandesc la fericire,
la cum sa ajunga la ea. Pot in schimb sa spun ca nu
lupta pentru ea, fiind prizonierii unor gadget-uri prin
care altii ii controleaza si le impun ce sa faca, cum sa
traiasca, si din cauza asta ei pierd tocmai placerea de
a-si apropria lumea, fiecare in felul sau.
10. Pot alte persoane sa contribuie la fericirea
noastra sau aceasta depinde exclusiv de noi insine?
Pot! Prin gesturi simple, dar pline de sinceritate. Un
zambet, o imbarbatare, un umar care apare in
momentul in care ai nevoie de sprijin, pot sa-ti faca
zilele senine.
11. Intotdeauna am fost de parere ca scriitorii tristi
sunt mult mai profunzi, stapanesc mult mai bine

12. Ce ar trebui sa stie elevii dumneavoastra,
printre care si eu, despre fericire? De unde
incepem,care pot fi reperele noastre pe drumul
catre fericire, cat costa ea sau cum putem fi fericiti
pana in maduva oaselor?
Elevii, oamenii in general, ar trebui sa stie ca nu
costa nimic sa fii fericit! Ori poate costa ceva, si
anume eforturile noastre spre a ne cladi un univers
propriu, in care sa ne simtim cu adevarat bine, in
care sa ne redam pe noi, noua insine. Putem fi fericiti
daca ne-am atins aspiratiile, daca toate planurile
noastre ne-au iesit si daca reusim sa ne construim o
oaza de liniste in care sa domneasca armonia. Atat
cea interioara, cat si cea exterioara, pentru ca
fericirea e in noi. Trebuie doar s-o scoatem la iveala
si sa traim la brat cu ea!
Reporter: Boico Vasile, clasa a XI-a A
Intervievat:
Ardelean Mirela,
profesor de limba si
literatura română
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Un condei numit Fair-Play
O zi obișnuită, monotonă chiar. După școală îmi urmez programul, mă odihnesc puțin, după care urmează mult așteptatul
antrenament.,, Bzzz!''. Mă apelează un număr necunoscut mie, deocamdată. Răspund sfioasă și îmi dau seama că este
doamna profesoară de română, Mihaela Tarța. Cu un glas care emană fericire îmi spune cu entuziasm: ,,Ai câștigat locul III''
la faza națională a concursului ,,Un Condei numit Fair Play'' la secțiunea Cronică-Reportaj, categoria 15-18 ani. Am sărit
scoțând un ușor țipăt în semn de uimire. Și veștile continuă:,, Vei merge la București să îți ridici premiul, iar acolo vei
cunoaște diferite celebrități din lumea sportului''. Sursa de inspiraţie a eseului a constituit-o o experiență anterioară trăită în
timpul unui meci de volei.
După două săptămâni mi-am făcut bagajele și am pornit în
această ,,mică aventură''. Evenimentul a fost organizat de către
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, prin Academia
Olimpică Română, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei
Naţionale. Am fost primită de organizatori într-un mod
deosebit, simțindu-mă specială. Festivitatea de premiere a
avut loc la Casa Olimpică din Bucureşti. Am avut ocazia să fiu
premiantă chiar de Laura Badea, un model pentru mine.
Emoțiile pe care le-am simțit în acel moment nu cred că le voi
mai simți niciodată. A fost ceva unic...
Îmi doresc să particip și la ediţia următoare, să mă
autodepășesc şi să obțin un loc mai bun!
Visul...
O zi specială, astăzi vom afla dacă vom fi printre echipele finaliste. Până acum ne putem lăuda că am câștigat o
mare varietate de meciuri. CSS Blaj – CSS2 Baia Mare. Scriu aceste rânduri uitându-mă pe geam la soarele care se așterne
peste tărâmul reavăn, la păsările care se bucură de roadele primăverii și la copiii care au ieșit fie la o plimbare, fie să
inaugureze vremea aceasta plăcută. Mai este o jumătate de oră și va trebui să merg spre sală. Suntem motivate, pornim întrun război pe care este necesar să îl câștigăm, altfel toată munca pe care am depus-o timp de un an se va prăbuși, lăsând în
urmă doar o amintire neîmplinită. Timpul zboară în neștire... momentul mult așteptat a sosit în sfârșit. Trebuie să plec, dar
rândurile continuă să se înșire în gândul meu. După sfaturile de rigoare, respectiv indicațiile domnului profesor care ne
susține mereu, practic el este temelia pe care noi clădim puțin câte puțin, intrăm în sală.
O mare de susținători se află de o parte și de alta a terenului având cu ei diferite ,,arme'': vuvuzele, fluiere, tobe și alte
obiecte gălăgioase. Echipa adversă ne privește cu un aer superior, pe când noi suntem prietenoase, dar toțusi hotărâte. Ca la
fiecare meci, prezentarea echipelor este necesară, de data aceasta fiind totul mult mai special, aplauzele ne acoperă vocile,
iar fluierul care anunță începutul meciului se aude vag. În aceste momente nu pot să vă descriu fiecare punct deoarece
emoțiile mă copleșesc , concentrarea mea fiind ațintită doar la puncte, seturi, meci. Vă pot spune că după multă muncă,
tristețe și bucurie în același timp, am ajuns la scorul de 2 egal la seturi. Punctele se țin în șir unul după altul având parcă
magnet, 13-14 pentru noi , colega noastră servește șiii... nu pot să cred ... am câștigat!!! Într-un strigăt de bucurie ne
strângem toate și formăm hora victoriei. Transpirația curge șiroaie de pe fiecare, împletindu-se totodată cu lacrimi de
bucurie. Persoanele apropiate ne felicită, îmbrățișări peste îmbrățișări, un adevărat haos în sensul bun al cuvântului.
Fairplay-ul nu lipsește, de aceea sunetele palmelor care se izbesc una de alta între coechipiere și adversare se fac
auzite provocându-mi un sentiment nemaitrăit până acum. Toți strigăm în cor: SUNTEM FINALISTE!
Emanuela ACATRINEI, clasa a X-a F
Prof.coord. dr. Mihaela-Florentina TARȚA
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Am văzut acum cateva zile „Gravity”, un film
dincolo de nume, o metaforă dincolo de film. Şi
metafora de dincolo de film a fost superbă, a fost ca o
pauză de la viață luată ca să
înțeleg viața, sau, în fine, să
înțeleg măcar ironia spațiului
în care ne trăim viața.
Spațiu.. Aici, jos, pe
Pământ, spațiul e ceva
simplu: distanță, viteză,
metri, kilometri.. O
chestiune de timp până la
urmă. Acolo, sus, spațiul nu
mai e spațiu, e vid, e nimic.
În „Gravity” au fost o
mulţime de imagini absolut
superbe, imagini
supraîncărcate de o grămadă de sensuri, imagini goale
poate, dar în acelaşi timp pline. Cea care m-a făcut sămi măresc viteza de percepere a informațiilor din film
a fost partea în care Ryan a ajuns în satelit, și-a dat
costumul jos și a inceput să-și umple din nou plămânii
de oxigen (o, scump oxigen!). Luase forma pe care o

nici o jumătate, nici un sfert de punct, ești un nimic în
spațiul acela. Căci ce înseamnă spațiu acolo sus? Și
oare mai are rost să încercăm să înțelegem ce înseamnă
spațiul acolo, dacă nu știm nici
măcar cum să înțelegem?
Am auzit, după film,
oameni care întrebau: „Şi după
ce a ajuns pe Pământ, unde a
mers?” Nu cred că mai are rost
întrebarea, de fapt e chiar fără
sens. Pe Pământ poţi să mergi
oriunde, întotdeauna vei fi
undeva. Sus, acolo, nu mai
eşti, eşti nicăieri, eşti un nimic
prins într-un nimic mai mare
decât tine, dacă asta ar fi cu
adevărat posibil
Imagini cu lacrimi plutind, imagini cu Terra
aruncată prin haos, imagini cu rasăritul şi apusul
Soarelui, imagini cu oameni care renunţă unul la altul
pentru ca unul dintre ei să supravieţuiască( și trebuie să
recunosc că am plans aici şi într-un fel mi-am dorit sămi plutească lacrimile prin aer) toate au fost metafore,
metafore pe care nici eu nu le-am înțeles prea bine(
mai trebuie să vad filmul de câteva ori), dar pe care
le-am simțit, pe care le-am înregistrat cumva în minte
și de care nu mai pot să scap.
Și dacă în timpul filmului gândești la maxim,
gândești și după. Și îți ridici privirea umilă în sus și te
întrebi: ''Oare, în tot nimicul acela, Dumnezeu pe
unde stă ascuns?'' Poate s-a adăpostit și El în vreun
satelit...
Bozîntan Georgiana, clasa a X-a C
prof. coord. Cândea Dana Monica

are un făt în uter, revenise parcă la starea aceea
primordială în care ești adăpostit ca într-o capsulă de
infinitatea spațiului de afară, unde singur nu poți
exista. Sentimentul acela pe care l-a avut atunci este
probabil și acela pe care, dacă ar putea percepe, l-ar
avea și un făt în adăpostul garantat de mamă,
sentimentul de neputință, dar în același timp de
protecție față de imposibila lume de afară.
Filmul te face să te gândești la cum ar trebui să
te simți acolo sus. Oare acolo sus mai ai puterea să
crezi că ai putea schimba ceva, când nici măcar tu nu
mai însemni nimic? Nu mai ești nici măcar un punct,
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Ce-ar fi dacă am afla azi că nu suntem singuri pe
lume? Ce-ar fi dacă am afla azi că lumea în care
trăim nu este singura în tot universul? Ne-ar lăsa în
pace curiozitatea? Nu cred. Eu cred ca toţi ne-am
pune pe căutare. Am obosit. Ne-am plictisit de
rutina vieţii de zi cu zi. Vrem ceva nou. O lume
nouă parcă ar fi soluţia sau antidotul tuturor
problemelor noastre existenţiale. Ne-am obişnuit
atât de tare cu viaţa aceasta pământească, încât neam pierdut credinţa. Începem sa credem ca
frumosul de pe pământ este limitat. E doar atât. Nu
poate deveni ceva mai mult, ceva minunat, ceva
miraculos. Nu. Ne construim noi ziduri şi ne
limităm pe noi înşine...
Dar dacă aceste ziduri, într-o altă lume, ar fi
doar nişte borduri uşor de traversat? Dacă într-o
altă lume, minunăţiile şi sclipirile sunt la tot pasul?
Dacă într-o altă lume, persoana pe lângă care ai
trecut azi cu nepăsare pe stradă, e iubirea ta
desăvârşită şi mult aşteptată? Dacă persoana pe
care o doreşti tu cel mai mult şi pentru care ţi-ai da
chiar şi propria-ţi viaţă, dar care nu îţi acordă nicio
atenţie, într-o altă lume este marioneta ta de joacă,
sclavul tău, dragostea la dispoziţia ta? Poate
undeva, altundeva nu mai există piedici.
Şi vrei, şi vrei să ajungi acolo şi nu ştii cum.
Sacrifici tot, rozi ce poţi să rozi, calci peste ce poţi
să calci, doar ca să te afli într-un sfârşit acolo. Simţi
că nu mai poţi şi nu ştii ce să mai faci dar totuşi
continui să te lupţi, să te zbaţi să ai împlinirea
totală in viaţă, în iubire, în fericire. Cauţi
desăvârşire. Asta căutăm cu toţii. Parcă cu cât
căutam mai vehement împlinire, cu-atât mai tare
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ne loveşte...ceva. Ce ceva? Ce sau cine este acel
ceva? Viaţa? Lumea în care trăim? Poate chiar
lumea cea perfectă, lumea paralelă ne înfinge, ne
împlântă, ne loveşte. Ne încearcă? Ne face să ne
simţim vinovaţi de hybris? Vrea să credem ca nu
putem avea desăvârşire? Sau... . Oh. Oh oare? Sau
vrea să ne dăm seama că aceste două lumi sunt una si
aceeiaşi?
Acum am înţeles. Vrea să ne deschidă ochii
că nu suntem singuri pe lume şi că universul în care
trăim are mai multe aspecte. Noi vedem lumile ca pe
două; două lumi bine definite. Prima etichetând-o
ca „adevărată”, „acceptabilă”, iar a doua ca cea
„frumoasă”, cea „minunată”. Şi ai impresia că
amândouă sunt prezente mai mult decât alta, mai
mult sau mai puţin, dar ele rămân separate. Sunt
două lumi până la urmă, nu? Când te întorci la a
doua, zeci sau poate sute deja-vu-uri îţi izbesc
conştiinţa. Lumile poartă ceva din tine deja. Ele te
cunosc. Şi-atunci ştii. Îţi răsună în minte totul mai
tare. Nu vrei să schimbi nimic, parcă totul e perfect.
Tot ce-ţi întâlneşte privirea e sublim. Efectiv
sublim. Ţi-ai creat deja un filtru pe unde tot ce-ar
putea fi considerat rău, urât, simpluţ, se scurge. Nu
vrei să te întorci acasă. Transpui fiecare emoţie,
fiecare gând, fiecare sentiment, fiecare trăire în
lucruri banale: o stradă, un pervaz, un stâlp...
Şi in final se face linişte....o linişte asurzitoare.
Totul este mai clar acum. În sfârşit îi poţi spune
tânărului din tren, zăpăcit, călător, trecător, cu capul
în nori, un neofit care îţi cere sfatul considerând ca
tu eşti acel om trecut prin viaţă, trimis de Dumnezeu
să-l îndrume iar apoi să se facă nevăzut. Îi poţi spune
acum „'Lumea pe care am văzut-o eu este, sunt
sigură, mai frumoasă decât adevărata lume. Fără săi fi adăugat ceva, fără să-i fi schimbat vreo nuanţă
sau vreun accent, am privit fiecare privelişte, fiecare
stradă, fiecare cadru prin care treceam cu o credinţă
atât de sigură că nu le voi mai revedea, că le vedeam
pentru prima şi ultima oară, cu atât de intensă
dorinţă de neuitare, încât nu se poate să nu le fi văzut
mai frumoase decât erau, nu se poate să nu le fi
împrumutat, încă de atunci, ceva din nostalgia mea
viitoare'. Şi totuşi...mă întorc acolo de fiecare dată.
Poate trece o perioadă mai scurtă, poate mai
îndelungată, dar întotdeauna mă voi întoarce. Ceva
mă leagă de acea lume. Acolo l-am întâlnit pentru
prima oară......”
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“Era o dimineaţă de mai când a întalnit-o,
întâmplător, pe o stradă plină de lume. A recunoscuto înainte de a se apropia de dânsa, deşi n-o mai
văzuse niciodată. De câteva zile inima lui o aştepta şi
o căuta. Şi a găsit-o printre miile de oameni
indiferenţi. I-a zarit mai întâi ochii verzi cu luminile
calde şi moi. S-a cutremurat până în temeliile fiinţei
lui, ca şi când i s-ar fi lămurit fulgerător toate
misterele vieţii. Apoi li s-au încrucişat privirile şi din
uimirea ei a înţeles că şi ea l-a recunoscut, deşi nu l-a
mai văzut niciodată”.
Am început să-l iubesc din acel prim moment.
Nebuneşte. A durat câteva secole.
Uneori ne întâlneam parca în alte
haine, în alte locuri, în alte
trupuri. Dar tot timpul ajugeam
apoi la situaţia iniţiala. De unde
această iubire nespusă şi
inexplicabilă? Ne cunoşteam deşi
nu ne văzusem niciodată înainte.
Nu simţeam nevoia să punem
întrebări, nu doream explicaţii.
Timpul era tot ce aveam nevoie.
Timpul,..care acum nu-l mai
avem. Şi suferim. De ce? Oare
există un om pe undeva, care n-a
suferit niciodată? Nu vorbesc de
durerea fizică ci de cea interioară,
când simţi că totul se prabuşeşte
în jurul tău, şi nu poţi face nimic
să îndrepţi lucrurile. Când cel cu
care voiai să-ţi continui restul
vieţii dispare... . El cu tot cu timpul. Te gândeşti până
la urmă, asta ce lume e? Care lume? Nu mai ai vlagă
în tine. Ce s-a întâmplat?
Şi totul a dus la pieire. Nu poţi exista în două lumi.
Nu simultan. La un moment dat va trebui să alegi.
Vei rămâne comod în lumea natală sau te vei avânta
în necunoscut? Conflictul între lumi este ca cel al
generaţiilor. Nu va fi niciodată egalitate. Cineva
trebuie să câştige, cineva trebuie să piardă. 'El', acel
el.. a rămas acolo. Ştiam că era totul. El însemna
totul. Poate nu desăvârşire, dar aproape. Şi până la
urma cine suntem noi să alegem desăvârşirea? O
merităm? Hai să lăsăm idealurile. Iubirea o vom
găsi. Dacă o căutăm. Dacă nu, ne va găsi ea. Nu
alegem noi asta. Suntem marionetele procesului de
îndrăgostire. Îndrăgostire de lucruri, de persoane, de
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lumi, de idealuri. Gândurile ne ataca. Nu avem
cuvinte. Totul e irelevant. Totul e relativ. Ce căutăm
noi de fapt? Fericire nu? Lumea pe care o data am
văzut-o sau am visat s-o vizităm... nu există. Nu
există în alt loc. Este sub ochii noştri. Toate
gândurile precedente sunt eronate. Noi suntem cei
orbi! Lumea ne înconjoară. Noi suntem cei care
trebuie să deschidem ochii când trebuie, şi să-i
închidem când nu mai avem nevoie de ei Viaţa e un
cadou ca nişte trandafiri abia tăiaţi din grădină.
Tăiaţi de pe ramură şi aduşi înăuntru. E o mica
contradicţie, e frumuseţe într-o vază.....când corzile
ne sunt tăiate atunci începem să
ne ofilim. Atunci începem să
murim. Lumea pe care am crezut
că am văzut-o şi de care ne-am
îndrăgostit.... acea lume....n-o
vom mai vedea în acel format.
Acea lume neatinsă de orice
înseamnă uman, acea lume
pură...nu există. Nu există
altundeva. Există aici! Aici lângă
noi, prezentă. Eu, aici, o dată
pentru totdeauna.....aleg sa-mi
deschid ochii să o văd mai bine.
Oricât aş încerca de mult să
ilustrez această viaţă, această
lume plină de zbucium, eu rămân
tot un etalon al tânărului
neexperimentat, neiniţiat, neofit
care are o mulţime de idei
traversându-i mintea. Le pune pe
hârtie, dar nu ştie cum să le lege. Încearcă. Reuşeşte.
Nu reuşeşte. Poate nici jumătate din miile-i de
emoţii şi sentimente nu s-au transpus pe foaie. Cum
rămâne cu acelea?
Fragment din „Adam şi Eva”- Liviu Rebreanu
Teodora Şandor Martin, clasa a Xa E,
Profesor îndrumător: prof. Donca Mărioara
Lucrarea a fost premiata la Concursul National
Scriitor pt o zi, editia a VI-a, 2014
A obtinut mentiune
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MARELE ZGOMOT
În sfârşit singură. Mă aşez pe jos lângă pat, de
parcă eu l-aş spijini pe el şi nu el pe mine. Dar nu
sunt în camera mea, sunt în mintea mea şi mă bucur
atât de tare că în sfârşit am timp să mă plimb liniştită
pe drumuri doar de mine ştiute, sau stai... poate nici
măcar de mine. Ştiu că sunt egoistă, dar ador aceste
tărâmuri chiar dacă am mai fost sau nu pe ele şi, deşi
le scriu şi le spun, n-aş vrea să le vezi vreodată. Nu!
Sunt ale mele. Mă încalţ, mă îmbrac şi calc pe
drumul meu, gata să explorez tot ce mi se dă în faţă.
Raţiunea nu are
ce căuta în jurul
meu. Vreau doar
să văd şi să simt,
să scriu pe inimă
tot ceea ce-mi
trece prin faţa
ochilor şi apoi să
aştern pe hârtie
tot, dar .. pentru
ce? Cum pentru
ce? Pentru mine.
Nu e ca şi cum aş
vrea ca lumea să
ştie ce e în capul
meu, în sufletul meu, în toată fiinţa mea, persoana
mea lăuntrică, nu, nicidecum, o scriu pentru că ştiu
că drumul pe care păşesc încrezătoare mă va duce
atât de departe,că niciodată n-o să mai ajung pe el, ci
pe un altul, cine ştie care.
Dar îmi aduc aminte de data trecută, de cealaltă
lume în care paşisem nu demult, care m-a surprins
mai mult decât mă aşteptam. De ce era atât de
frumoasă? Oare era lumea mea? În ce abis frumos
şi luminos m-am adâncit? Şi cum să descriu
sentimentul care m-a cuprins atunci? „Lumea pe
care am văzut-o eu este, sunt sigură, mai frumoasă
decât adevărata lume. Fără să-i fi adaugat ceva,
fără să-i fi schimbat vreo nuanță sau vreun accent,


am privit fiecare priveliște, fiecare stradă, fiecare
cadru prin care treceam cu o credință atât de sigură
că nu le voi mai revedea, că le vedeam pentru
prima oară și ultima oară, cu atât de intensă
dorință de neuitare, încât nu se poate să nu le fi
văzut mai frumoase decât erau, nu se poate să nu le
fi împrumutat, încă de atunci, ceva din nostalgia
mea viitoare.” Dar stai.. de ce mă gândesc la
trecut? Nu! Eu vreau prezent. Vreau ca acelaşi
sentiment să-mi inunde fiinţa, că e fericire,
tristeţe, orice, dar
îl vreau acum. Şi
nu ştiu de unde
atâta patimă
pentru propriile
mele gânduri,
pentru propriile
mele lumi. De ce
mi-e atât de greu
să trăiesc în
realitate şi mi-e
atâta sete de
lumea mea? De ce
privesc mereu la
realitatea din faţa
mea pentru a crea o alta, atât de dragă încât cu greu
mă despart de ea? Gata cu întrebările! Nu vreau
răspunsuri, nu vreau raţiune.
Liniştea mă cuprinde din nou, încep să merg,
mă plimb liniştită pe lângă râuri imaginare, ascult
susurul apei, aud zumzete, foşnet de frunze. Dar
ce e asta? O îmbinare de anotimpuri. Şi ce fuziune
între ele! Cât mă fascinează! De ce poate să fie
natura atât de liniştitoare? Zâmbesc şi aud voceami involuntară spunând: „Stai! Nu mă trezi din
anotimpurile mele!
Mai lasă-mă puţin.” Merg mai departe, dar
drumul meu devine greu de parcurs din cauza
zăpezii.
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Văd oameni obişnuiţi cu peisajul din jurul
lor. Mă uit mirată la tot ce se întâmplă şi nu
pot să nu mă întreb: „Ce caută oamenii aici?
E lumea mea, egoul meu o creează. Oare e
posibil ca o altă minte să aibă aceleaşi
gânduri, iar cele două minţi să se
întâlnească? Doamne, dar ce vorbesc!? Asta
nu se poate.” Iau totul de bun şi sunt fericită
de tot ce mi-e dat să văd. Dar de ce mi-e atât
de greu să descriu totul?
De ce mă simt ca un copil ce
gândeşte mult, trage multe concluzii, dar
atunci când se loveşte de cuvinte, totul se prăbuşeşte? De ce sunt cuvintele dealuri atât de greu de trecut? Nu ştiu.
Poate că sunt încă un copil, iar timpul îmi va răspunde.
Dar simt o atingere şi nu ştiu dacă e real sau doar rodul minţii mele; cuvintele îmi inundă cuvintele. E real.
Cuvintele nu sunt pentru mintea mea. Aud vocea prietenei mele care mă priveşte cu ochii negrii, plini de
admiraţie, iar eu devin confuză. Ea îmi spune:
„-Spui că ai atâtea lipsuri, ... , care sunt ele? Mie mi se pare că tu eşti foarte bună.
- Atunci învaţă de la mine, nu judeca după aparenţe. Sunt ... neglijentă. Rareori îmi pun şi nici nu îmi păstrez
lucrurile în ordine. Sunt dezordonată. Uit regulile. Citesc atunci când ar trebui să-mi învăţ lecţiile. Nu am o
rânduială. Iar uneori spun, la fel ca tine, că nu suport să fiu supusă unor reguli stricte”, îi spun mirată.
Apoi, îmi apare următorul gând care mă aduce în lumea celorlaţi: „Stai! Tu nu erai singură, erai cu
prietena ta şi povesteai despre tot ce s-a întâmplat azi la şcoală.” Îmi dau seama de ceea ce se înâmplă şi
încep să râd. Îmi pun mâna pe umărul ei şi-mi spun în
gând: „ Doamne, de-ai ştii....”.
Autor: Charlotte Brontë
Titlu: Jane Eyre
Anul apariţiei: 1847, Editura „Leda” (2007)
Raluca Mihaela STRÎMB - Clasa: a XII-a B
Profesor îndrumător: Mărioara Donca
Lucrarea a fost premiata la Concursul National
Scriitor pt o zi, editia a VI-a, 2014
A obtinut mentiune II
Elevii au avut de scris un text original, de 2-4 pagini, în
care să insereze un fragment propus de organizatori din cartea ”Cea mai frumosă dintre lumile posibile” de
Ana Blandiana, plus un alt fragment dintr-o carte citită .
„Lumea pe care am văzut-o eu este, sunt sigură, mai frumoasă decât adevărata lume. Fără să-i fi adaugat
ceva, fără să-i fi schimbat vreo nuanță sau vreun accent, am privit fiecare priveliște, fiecare stradă,
fiecare cadru prin care treceam cu o credință atât de sigură că nu le voi mai revedea, că le vedeam pentru
prima oară și ultima oară, cu atât de intensă dorință de neuitare, încât nu se poate să nu le fi văzut mai
frumoase decât erau, nu se poate să nu le fi împrumutat, încă de atunci, ceva din nostalgia mea viitoare.”
Ana Blandiana, ”Cea mai frumosă dintre lumile posibile”, Cartea Românească, 1978.
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Cerc de astrofizică la
Colegiul Naţional
„Mihai Eminescu”

necunoscutul.
Concluzionând, micile noastre discuţii
cuprind teme mari care au la temelie începuturile
Universului.
Maria Toporan - Clasa a X-a H
Prof. coordonator: Laura TEȘILEANU

O minunată lume a exploziei de culori, guvernate
de legile fizice ale Universului, astfel poate fi
descrisă ora petrecută la cercul de astrofizică.
O altfel de lume, mai puţin întâlnită de
oamenii obişnuiţi se regăseşte în profunzimea

discuţiilor purtate în timpul ''redescoperirii''
reacţiilor nucleare din interiorul stelelor, dar şi a
canalizării energiei interioare spre acţiuni
complexe şi rezultate de lungă durată, cum ar fi
evoluţia Universului.
Deşi nu suntem un grup numerous, ci doar

o mână de oameni, avem în comun dorinţa
arzătoare de a cunoaşte cât mai multe lucruri
despre lumea în care trăim.
Scopul întâlnirilor noastre este aceela de a
descoperi ceea ce alţii au observant şi cercetat
înaintea noastră. Cu toţii suntem mânaţi de o
curiozitate aparte pe care ne-o stârneşte

Desenele văzute cu
mâna
Se ştie că orice persoană care are deficienţe
de vedere are nevoie de ajutor, mai ales când vine
vorba de imagini. Acest lucru e puţin dificil, fiindcă
se foloseşte un anumit tip de folie şi de tablă cu
cauciuc. Spre norocul meu, am posibilitatea de a
utiliza un asemenea material şi acesta mă ajută să
văd cu mâinile. Poate acest lucru vi se pare ciudat,
dar pentru mine e cu totul firesc, deşi zăresc şi cu
ochii ceva. Însă ceea ce văd este foarte vag, nu îmi
dau seama de detalii, deci trebuie să mi le imaginez.
Cu siguranţă, e dificil şi pentru domnii profesori sămi deseneze şi mie, însă, din mărinimie, dumnealor
o fac.
De desene am nevoie, mai ales la materii ca
geografia, fizica, matematica şi mai puţin chimia.
La desen este cu totul altfel, deşi data trecută am
făcut un desen pe folie, fiindcă trebuia să fie într-un
anumit fel şi nu-l puteam face altfel. De obicei, la
desen fac la fel ca ceilalţi, pe foaie normală, nişte
desene cu carioca.
Dar să lăsăm această vorbărie şi să trecem la
subiect: cum îmi imaginez eu ceea ce simt. La fizică,
după cum am spus, am multe desene legate de
vectori şi de mişcarea lor. În plan, ele sunt mai
simple. De exemplu, un corp care pleacă într-o
anumită direcţie cu o anumită viteză mi-l asociez cu
ceva, de exemplu cu o maşinuţă de jucărie, care
pleacă, fiind condusă prin intermediul
telecomandei. La fel fac şi atunci când e vorba
despre un obiect mare. De exemplu, când este vorba
despre o maşină care merge rectiliniu uniform pe o
stradă, eu mi-o imaginez ca în realitate. Pot să-mi
creez o imagine de ansamblu a spaţiului în care
jonglează, ca să zicem aşa, corpurile. În spaţiu, e cu
totul diferit, însă mie îmi e uşor. Dacă am doi vectori
care determină un plan şi al treilea care merge în sus
de la originea celorlalţi doi vectori, eu îmi imaginez
trei laturi concurente ale unui cub, două fiind ale
feţei de jos, iar a treia perpendiculară. E mai greu,
însă, să reprezint eu desenele, deşi mă descurc, cred
eu, foarte bine.
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Odată, când am avut de desenat un plan înclinat cu un
corp şi trebuia să pun forţele, am făcut aproape bine,
cu excepţia unor lucruri minore.
Aşadar, aceasta este modalitatea mea prin care pot sămi imaginez cum arată unele desene, doar pipăindule. După cum am spus, în spaţiu îmi este mai greu să
desenez, dar nu şi să îmi imaginez. Vă spun acum
ceva, totuşi nu legat de fizică, dar care mi-a dezvoltat
imaginaţia în spaţiu. Am un joc numit Ubongo 3D,
cumpărat din Germania. Nu este adaptat pentru
nevăzători, însă, fiind contrastul mare între pătrăţele,

îmi dau seama cum e forma. Scopul jocului este de a
face acea vormă din cuburi, pe două etaje, fără niciun
spaţiu între cubuleţe. Probabil aţi mai auzit de el.
În concluzie, trebuie să menţionez că şi
voinţa mea m-a făcut să pot să fac atât de multe
lucruri, fiindcă m-am gândit că totul e posibil şi
pentru mine nu există bariere de netrecut în
planurile mele. Această deviză sper să mă conducă
pe căi bune.
Alexandra MOLDOVAN - Clasa IX C

Imn

Chemare
Unde frunte iţi este gândul,
Frumos si bun precum soarele ?
Unde iţi este lumina,ochiule orb ?
Unde-s vorbele blânde
Gură cu buze rosii,
In ce te transformi omule ?
Unde aleargă paşii
tăi,necredinciosule
Ce vrei să faci ?
Ori turma,ori izvoarele,
Ori zarva,ori canoanele ?
Te opreşti speriat,rătăcit,
Taci…
Dar plouă cerul in fiinţa ta
Cu linişte,
Lasă ploaia să te inunde,
Nu fugi,nu te ascunde !

Timp fără trup,
Făra suflet,fără ochi,
Fără buze…
Timp grăbit curgi prin ceasuri
Orele de linişte !
Nu-ti cer timp răgaz,
Să rămân cu ce-am rămas
Să m-astepţi,să te aştept
Mâna ta o simt pe piept.
Timp hain…
Sânge, vin, declin …cutremur
Buzele imi tremur'
Fără glas,fără pas
Şoapta mea te-ngână,
Fără gând,in cuvânt
Vin să te aud cântând,
Imnuri moarte-n veşnicie!

Elena PĂUN - clasa a XII-a G
Prof. coordonator: Laura TIRA

Ruga la apus
Închid plamele în rugăciune,
Visul mă poartă spre cer,
Seara se lasă,un soare apune
Iar eu rămân în mine,pe mine mă
cer
Îmi cer începuturile,când nu mă
ştiam
De nu aş sti nici azi
Că odată cu timpul şi eu treceam,
Prin straniul lumii necaz.
Dacă m-aş închide în timp
Şi timpul tot să-mi fie în plame
Niciodată nu m-aş mai cere în
schimb,
Şi te-as iubi pe tine Doamne.
Dar te iubesc cu sufletu-mi
schilodit
Deci iubirea mea nu este multă
Indura-te de cel robit,
Şi ruga mea de lacrimi o ascultă!
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Pregăteşte-te să studiezi în străinătate!

Dacă vrei să te asiguri că ai cele mai potrivite
condiţii pentru a ajunge cu succes să studiezi în
străinătate, trebuie să începi să te pregăteşti pentru
asta din timp.
Primul pas ar trebui să fie alegerea universităţilor şi
programelor de studiu la care vrei să aplici.
Porneşte iniţial de la domeniile tale generale de
interes şi de la ţările în care ţi-ai dori să studiezi.
Dacă nu eşti sigur ce opţiuni ai la dispoziţie,
serviciul de consiliere gratuită EDMUNDO poate
fi un punct de pornire. Pe site-ul EDMUNDO poţi
obţine în doar câteva minute o listă personalizată cu
programe, pornind de la ţările şi domeniile care te
interesează. Acesta poate fi un moment bun pentru
a analiza variantele disponibile şi din perspectiva
costurilor pe care le implică studiul în străinătate.
Ţi-ar putea fi de ajutor în acest punct şi experienţele
celor care studiază deja în străinătate: EDMUNDO
îţi oferă, pe space.edmundo.ro, o platformă în care
să interacţionezi cu actuali studenţi internaţionali.
Atunci când ai luat o decizie asupra destinaţiilor de
studiu care te interesează, poţi trece la a-ţi construi
aplicaţia. E important să începi să lucrezi la dosarul
tău din timp: va fi nevoie să obţii documente
precum foaia ta matricolă sau scrisori de
recomandare de la profesori; va trebui să dai un test

de cunoaştere a limbii engleze, dacă nu ai deja o
diplomă care să ateste acest lucru; şi va trebui să
lucrezi la eseul tău personal, prin care vei convinge
universitatea care te interesează că eşti un student
potrivit pentru ea. Un consilier EDMUNDO te
poate ajuta în mod gratuit să-ţi pregăteşti aplicaţia,
fie că este vorba de a te asigura că dosarul tău este
complet sau de a avea siguranţa că eseul tău
personal va fi cu adevărat convingător.
Fii atent şi la termenele-limită: în Marea Britanie
poţi aplica pentru programe de licență până în 15
ianuarie; în Danemarca până în 15 martie; în
Olanda până în luna iunie. Chiar şi acolo unde
termenele nu sunt la fel de restrictive, e bine să te
grăbeşti să-ţi trimiţi dosarul, pentru a fi sigur că
programul care te interesează mai are locuri
disponibile. Dacă acum ești clasa a XII a atunci
vom căuta pentru tine, în țările menționate anterior,
programele care și acum au mai rămas deschise
pentru aplicații deși termenele au trecut termenele
limită menționate anterior.
Iar, după ce dosarul tău va fi acceptat, va trebui să
începi să te pregăteşti pentru anii tăi de studenţie în
străinătate. Va fi momentul pentru a începe să-ţi
cauţi cazare şi a-ţi planifica mutarea în străinătate.
Din nou, experienţele celor care studiază deja în
străinătate ţi-ar putea fi de folos – iar EDMUNDO
îţi va oferi şi sansa de a-i cunoaşte pe viitorii tăi
colegi români de la universitatea pe care ai ales-o.
Dacă vrei să vorbim despre opțiunile tale de studiu
în străinătate poți contacta profesorul tău
colaborator din liceu sau ne poți scrie la adresa
anca.gilca@educativa.ro sau poți suna la numărul
0758.815.034.
Psiholog Steliana POP, profesor colaborator
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Bhutan- paradisul
Printre numeroasele mistere ascunse ale acestei
planete, se afla un tinut magic, adapostit la poalele
Muntilor Himalaya, in care oamenii sunt complet
multumiti cu ceea ce au si de locul in care traiesc.
Aceasta tara micuta, Bhutan, al carei nume se traduce
ca într-o poveste: “Tărâmul Dragonului Tunetului”
este considerata in acelasi timp si “Taramul fericirii”.
Regatul Bhutan, in care traiesc 700.000 de locuitori,
este considerat cea mai fericita tara din Asia si a opta
din lume, cu toate ca o mare parte a populatiei se
confrunta cu saracia sau analfabetismul.
Regele, Jigme Khesar Namgyal Wangchuck,
scolit la Universitatea Oxford, s-a gandit ca nu
puterea financiara stabileste buna starea poporului pe
care il conducea, ci nivelul fericirii. Astfel,el a
implementat o noua politica, prin care nivelul de trai
in Bhutan se masoara, nu in functie de castigul
financiar pe cap de
locuitor ci in functie
de fericirea pe cap de
locuitor. Fericirea
este masurata prin
cercetari si
chestionare in care
sunt implicati
locuitorii tarii,
contabilizand astfel,
bunastarea fizica si
spirituala , statutul
social sau nivelul de
sanatate.
O călătorie în această
țară înseamnă o
întoarcere la un stil
de viata modest, pur; in care oamenii sunt loiali,
respectuosi, calmi; iar religia este reflectata in toate
aspectele vietii. Bhutan nu are cale ferata si nici
despre trafic nu putem vorbi. Thimpu este singura
capitala din lume fara semafoare, iar pe marginea
drumului, semnele de circulatie, realizate manual,
afiseaza o serie de invataturi despre viata, precum:
"Viata este o calatorie! Du-o pana la capat!", "Lasa
natura sa te ghideze!" sau, in dreptul curbelor mai
periculoase, "Ne cerem scuze pentru neplaceri”.
Aceasta tara are un statut cel puţin aparte: isi
produce cantitatea necesara de alimente, iar surplusul
este comercializat in India, motiv pentru care aici nu
exista foamete sau cersetori; de asemenea se remarca
prin numarul mare de produse ecologice, deoarece

ingrasamintele chimice
sunt interzise, la fel ca si
fumatul.
Datorită legilor
date pentru a proteja
mediul şi tradiţiile
locale, Bhutan, a fost
închisă turistilor pentru
o lungă perioadă de
timp, iar în prezent
numărul vizitatorilor
este strict controlat de
catre autoritati, tocmai
pentru a stopa
influenţele culturii
moderne asupra acestei
locaţii incarcate de
istorie si legende. Ceea ce este si mai important insa,
este faptul ca in Bhutan exista legi care protejeaza
fericirea: geografia spatiului fizic este protejata prin
lege - pădurea acoperă mai bine de jumătate din
suprafaţa tării, curatenia apelor si a aerului;
comunitatea si interactiune umana; traditiile sunt
deosebit de importante.
In concluzie, Bhutanul reprezinta in prezent un
exemplu si pentru dezvoltarea pe care a inregistrat-o;
iar ONU ia in considerare posibilitatea ca si alte
natiuni sa adopte acest model. Bhutanul trebuie văzut,
deoarece timpul aici are alt curs, iar pacea şi liniştea
par să fie la ele acasă.
Prof. Sarkozi Gizella
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POESIS
Mă-nclin în fața ta ,copile ,
Tu știi ce-n-seamnă fericire !
Te joci frumos , ai rolul tău
Și n-ai putea să faci vre-un rău .
Lumea e tristă tot mereu
Dar poate fi cu mult mai greu
Ar trebui să mulțumești
Pentru că , încă mai trăiesti .
Zâmbește , viata e un dar
Clădita , este foarte clar
Pe tot ce mișcă pe pamânt
Numită - Viață-ntr-un cuvant .
Mihaela NECHITA- clasa a XII-a F

Clipa fericirii
Atunci când greul te apasă si-n a timpului uitare
iar fiori cutremurându-ţi trupul te cuprind mai
tare,
aminteşte-ţi cu mult drag de-a ta copilărie
acel moment când tu primeai o nouă jucărie,
acele clipe de-nceput când cunoşteai ce-i fericirea,
acele clipe de-nceput cand cunoşteai şi ce-i
iubirea.

Conversând cu tine
Ce este fericirea?
Să iei în mână catifeaua nopţii
Şi să-ţi luminezi calea cu stelele toate,
Să respiri în fiece dimineaţă aerul curat
Şi să-l cuprinzi cu braţele, să nu-l mai laşi.
Să săruţi ochii lunii misterioase
Şi să zbori spre nori unde s-adormi…
Să ajungi pe culmi de munte
De unde să poţi vedea păsările-n stol.
Să te-ascunzi după frunze de cristal
Şi să priveşti furnicile ce au lumea lor,
S-atingi curcubeul şi să simţi
Că te-ai pătat cu Bucurie.
Şi-atunci când Iris te va întreba
Ce cauţi tu în viaţa aceasta,
Îi vei spune că alergi cu dor
S-ajungi lumina Sorilor.
Cu ochi întrebători, în zori de zi,
Mă-ntrebi de ce îţi scriu,
Iar vocea mea-ţi spune şoptit
De Calyope şi-al meu chin.
Şi-apoi, ce-ar fi fericirea
Fără-un pic de suspin?
Andreea LAZAR- clasa a XII-a D
Profesor coordonator Anca GAVRA

Şi câtă dragoste şi bucurie-n sufletul mamei
în timp ce te privea…
râzându-i inima te cuprindea în brate
şi-apoi te săruta
şi cu-n surâs atât de dulce-i răspundeai senin
ea dându-şi seama în acel moment
că nimic nu se compară cu zâmbetul unui copil.

Florina Cristina BOROTA- Clasa a XII – a D
Prof. coordonator: Anca GAVRA

Desen realizat de Antonia ILIES - clasa X - a.D
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Zidul dintre poli
În elipsa subiectivă,
adâncită în doi poli,
un cal alb mişună-ntruna
între soare şi furtună,
între fericiri şi boli,
între dulce şi sărat,
infinit şi limitat,
când în locul mai bombat
un zid mare se clădeşte,
greutatea creşte… creşte…
nici Berlinul n-a văzut
zid de minte conceput,
de aceea iată-ntruna
calul merge spre furtună
prin caverne primitive
pe papile gustative
savurând umed-sărat
într-un spaţiu limitat
ca să vadă mai apoi
că, de fapt, polii sunt doi,
şi-ntr-o minte bipolară
libertatea se răscoală,
dă cu-ncredere, răzbire,
lovitură de gândire.
Aşadar, tu, cal războinic
ce-ai ales ieri osândirea,
demolează zidul minţiiAzi alege fericirea!
Morari Victoria MORARI - Clasa a XII-a D
Prof. coordonator: Anca GAVRA
Jocul vieții
Atac la Rege!
Nebunul în diagonală!
ȘAH-MAT, începe viața să te doară.
Regina se arată
Vrea remiza
În jocul vieții
Asta este miza!
Dar Regele mai face înc-un pas,
Și viața se perturbă în balans.
De sus, de jos alunecăm sublim,
Suntem haoticii fără destin.
Înc-o rocadă și se duce viața...
Pionul și în moarte e convins
Că înainte-i numai Paradis ,
Dar la final, chiar el, Pionul sacru
S-a transformat și parcă este altul.
Așa e-n viața:
Cine mută piesa,
Obligatoriu viața-i joacă festa!
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Absolutizare
Pereţi de sticlă, lumina o reflectă în vid.
Acoperă palma mirosul de spaţiu algid.
Cuvântul deschide cu gesturi onirice
contingentul marcat în culori veridice.
Se naşte Dionysos, din pânze de pasiune
Testamentar el face, tulburătoare confesiune.
Nu mai e fericirea cu dânsul împletită,
e doar preţioasă vreme, grotesc risipită.
Şi surprinzătoare, Thalia susţine
Că râsul nu mai vine cu semnele de bine,
Că nu mai este stimul esenţial
al bucuriei pure, factor primordial.
Dar lipsa lor, îl neagă, sigur pe Pascal,
Căci pentru el, e-n suflet, fixat şi afocal Temeiul derizoriu, că nu o poţi avea
la fel ca celelalte, simplu, ancestral.
Se-nchide transparentul peretelui celest
Şi se deschide viaţa, uşor, normal, firesc.
Ritmic se însiră, pe-al timpului boltar,
Al omului etapte, surprinse pe-un altar.
Acolo, ochi şi mână şi gânduri se-ntâlnesc
Se-adună şi în taină, convingeri noi nutresc.
Caci însumante, toate, clipe de bucurie
Absolutizează fiinţa în reală fericire.
Fiameta FONCSALI - Clasa: a XII-a F
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Activitate de succes în săptămâna ”Școala altfel:
Să știi mai multe să fii mai bun!”
„Împreună de Ziua Internațională a Rromilor”
Domeniul educativ: activitate inter-culturală
Rezumatul proiectului: Acest eveniment are ca scop
promovarea culturii tradiționale rrome în rândul populației
majoritare, dar și promovarea culturii tradiționale române în
rândul populației
minoritare. Scopul este
acela de promovare a
schimburilor culturale și
integrarea populației
rrome în rândul populației majoritare. De asemenea se dorește întărirea
legăturilor prin crearea unei punți între minoritatea rromă și populația
majoritară, creșterea stimei de sine în rândul enticilor rromi și
îmbunătățirea gradului de comunicare între tinerii și adulții de etnii
diferite
Numărul beneficiarilor: 35 de elevi de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”
30 de rromi
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Pagini pentru francofoni
DEUX ANNEES D’ UN FRANCAIS AU LYCEE
MIHAI EMINESCU
Sollicité pour rédiger un texte de la revue du lycée, je ne pouvais refuser
cette demande. Et c’ est tout naturellement que je me suis retrouvé , assis à
une table dans la salle des «Prof»,le crayon à la main devant une feuille
blanche.
Pour mieux expliquer cette
implication, il serait préférable de
narrer l’ histoire d’ un Français qui
s’ est retrouvé, un beau matin, de la
fin du mois de septembre 2012, dans
l’ enceinte de votre établissement.
Pendant cette année scolaire, jusqu’
au mois de juin, j’ ai vécu des
expériences par intermitance dans
les classes que dirigeait Me Simona Ungureanu. J’ y passais à chaque fois des
moments très agréables. Je faisais
tout mon possible pour faire passer
des messages d’ apprentissage de la
langue Française, tout en bénéficiant
moi-même d’un enrichissement
personnel. Cette période fût
grandement facilitée par la l’ aide
apportée par la professeur de Français
et, il faut aussi le dire, par l’ accueil
que m’ ont réservé les élèves que je
côtoyais régulièrement. Pour ma part
, je me suis très vite rendu compte que l’ on pouvait facilement abolir les
barrières de tous ordres qui auraient
pu éventuellement nous séparer. J’
avais devant moi, naturellement des
élèves, mais entre nous un lien
différant se tissait. Je dirais même
qu’un sentiment spécial s’ était établi
qu’ il n’ est pas aisé de qualifier. Si on
voulait simplifier, on pourrais parler
de sentiment d’ amitié spéciale.
Pendant les quelques mois de ma
première année, j’ai eu l’ occasion tout naturellement d’ enter dans l’
univers du lycée. En dehors des cours j’ ai pu participer à diverses activités
qui nous ont permis de nous rapprocher encore un peu plus.
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Je dirai même
beaucoup plus
notamment avec les
élèves qui ont participé
à la pièce de théâtre en
langue Française, qu’
elles ont préparée
pendant toute l’ année
scolaire. Ce fût un
plaisir pour moi de
leurs apporter
modestement mon
aide. Surtout que la
finalité fût de les
accompagner pour la
présentation au festival international du théâtre francophone d’ Orthez dans
le sud de la France. Et c’est avec une certaine fierté, pour moi Français , de les
voir réussir la meilleure présentation de toutes les délégations venues d’ Europe
et de Tunisie. J’avais eu l’occasion d’ accompagner un groupe de jeunes
Roumaines pendant une semaine dans mon Pays. Quelle plus belle récompense
…..
Si j’ avais une seule autre activité , de
cette première année, à citer ce serait
sans conteste la semaine de la
francophonie. Elle est célébrée
annuellement autour du 20 mars.
On fêtait la langue de mon pays. C’
est avec une certaine fierté que j’ai
participé aux cours traitant de ce
thème qui naturellement m’ est très
cher et qui le devenait encore plus
,relativement loin de mon pays !!!!!!
Et comme toutes les choses ont une
fin, même les meilleures, le mois de juin venait me rappeler qu’ une
séparation inéluctable se préparait et qu’il allait falloir mettre un terme à
cette expérience aussi belle soit -elle. J’ avais l’ esprit partagé en ces instants
précis. Bien sûr, comme beaucoup, j’étais heureux de voir arriver la période
de l’ été. J’allais retrouver ma région de Bretagne que j’ avais abandonnée,
sans jamais l’ oublier, pendant de longs mois. Mais l’ autre côté de la
médaille était moins souriant, car je quittais, peut-être définitivement, tout
un groupe de nouveaux amis. Et c’ est le cœur gros que je franchis le seuil de
la porte du lycée, en lui tournant le dos, sans me retourner.
Il faut savoir, coûte que coûte,
Garder toute sa dignité
Et malgré tout ce qu' il nous en coûte
Sans aller sans se retourner

Charles Aznavour
Il faut savoir
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Comme tous les vacanciers, j’ ai profité au maximum et aussi reprendre des
activités que j’ avais un peu négligées et en particulier l’ entretien du jardin
autour de la maison. Sans oublier, naturellement, de faire quelques
escapades dans ma belle Bretagne. Mais un lien me reliait tout de même au
lycée par l’ intermédiaire des élèves avec qui j’entretenais une
correspondance électronique assidue.
Au cours de ces échanges un
sentiment fort s’ établissait car on
parlait plus librement de choses plus
ou moins personnelles. On échangeait
des idées sur tel ou tel sujet et ainsi on
s’est beaucoup mieux connus et
apprécies sans oublier le rôle
pédagogique de ces correspondances.
Les jours de vacances s’écoulaient
tranquillement mais des projets d’
avenir qui se faisaient de plus en plus
pressants. Ma vie à Baia Mare me
laissait que de bons souvenirs, mais pour y retourner, je souhaitais avoir une
occupation active. Sans aucune hésitation, j’ai accepté la proposition que l’
on me faisait de solliciter la direction du lycée, pour y travailler, en tant
que bénévole, auprès des professeurs de Français. Après plusieurs accords (
Professeurs, Directeur et inspectrice ) , je me suis retrouvé, un beau matin de
début septembre, dans la cour du lycée , pour la journée de la rentrée
scolaire 2013-2014, qui était aussi un peu la mienne.
Tout d’ abord, il a fallu élaborer, avec
les professeurs de Français, des
principes d’ interventions qui
incluaient des fréquences et des thèmes
à aborder suivant un planning établit
chaque semaine. J’ ai, par ces principes,
eu l’ occasion de faire la connaissance
de beaucoup d’ élèves, avec lesquels,
dans une très grande majorité, un
climat de sympathie et de respect s’ est
instauré. Mais le but principal de ma
présence parmi eux était de leurs apporter un soutient éducatif que j’ ai eu
plaisir de présenter en parlant de thèmes faisant le plus souvent référence à
la France. J’ ai agrémenté mes interventions en présentant des diaporamas,
mais toujours avec une finalité pédagogique, le but restant l’ apprentissage
de la langue Française.
Je vais aborder à présent une partie importante de mon emploi du temps au
sein du lycée : ce sont les activités extra– scolaires. Ces activités m’ ont
beaucoup intéressé , car tout en étant des découvertes pour moi, elles m’ ont
beaucoup apporté sur le plan relationnel car elles me permettaient d’ être
plus proche des élèves. Il est évidemment tout naturel d’ en d’ en citer
quelques unes dans un ordre tout à fait aléatoire .
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Parlons d’ abord de la revue en langue Française «voyageur francophone «.
On m’ a sollicité pour collaborer en proposant des articles pour les revues N° 17
et 18. J’ ai présenté pour la première, ma région. Pour la seconde changement
de thème puisque j’ ai parlé d’ un pèlerinage que j’avais effectué récemment, à
pieds, en partant du Puy en Velay ( en France) pour rejoindre Santiago (en
Espagne ).Ce pèlerinage est connu dans mon pays sous le nom de «Chemin de
Saint Jacques de Compostelle» Ces deux articles étaient naturellement
accompagnés de photos pour les agrémenter mais aussi pour une meilleure
approche pédagogique dans un but culturel et géographique. Il faut surtout
ajouter que j’ ai été très souvent agréablement surpris par la qualité des articles
proposés, en Français, par les élèves et surtout par leur façon originale de
rédiger et d’ exprimer leurs idées.
LE CLUB FRANCOPHONE :
Dès la rentrée scolaire, on m’a suggéré de créer un espace convivial de
rencontres . Nous l’ avons appelé
«Francophone «La démarche était de
proposer un lieu où les élèves pouvaient
se rendre pour parler , en Français
naturellement, de choses et d’ autres. Le
rendez-vous était fixé chaque jeudi à 14
heures pour un peu plus d’une heure, à
la sortie du dernier cours. On
travaillait le plus souvent sur des textes
de chansons Françaises ou les chansons
elles-mêmes pour la compréhension
orale. Le travail se faisait en général par petits groupes et se terminait
souvent par un bavardage à bâton rompu.
L’ EXCURSION A CLUJ :

Avant les vacances de Noël, une professeur de Français a organisé une sortie
à Cluj pour ses élèves. J’ai accepté son invitation à participer. A l’ aller nous
nous sommes arrêtés au jardin botanique Jibou, un très bel ensemble qui
mérite une autre visite à une saison plus propice. A Cluj, j’ai eu l’occasion de
voir le théâtre municipal, le musée d’ histoire, la cathédrale etc...et les
illuminations de fin d’ année.
JOURNEE DE LA FRANCOPHONIE :
Comme l’ année précédente, a été fêté au lycée au cours
de la semaine du 8 mars, jour officiel de la
francophonie. Tout naturellement des exposés ont été
faits et des présentations réalisées par les élèves
généralement sous
forme de planches.
De très belles
réalisations
célébrant cette
journée ont été exécutées. Evidemment c’est avec
une certaine fierté aucunement dissimulée, que
j’ assistais à ces présentations.
On célébrait par la même occasion mon pays. Et
, comme pour couronner le tout, une élève est
venue avec…..des crêpes, voulant peut-être me
rappeler ma Bretagne natale !!!!
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LA FIN DE L’ ANNEE :
Une activité intense allait conclure la fin de l’ année civile dans le lycée, avant les
vacances de Noël. S’ il me fallait parler de quelques activités, je citerais le concours de la
plus belle décoration de classe, le concours de la plus belle crèche et la présentation des
cartes de vœux. Toutes ces animations m' ont beaucoup plu car elles faisaient suite

ou coïncidaient avec les interventions
que je faisais auprès des élèves sur le
thème de Noël. Pendant ces cours on a
beaucoup discuté et échangé sur cette
fête en elle-même , mais aussi de la
façon qu' on la célébrait en
Roumanie et en France. Les
expositions ont atteint un niveau
appréciable d' imagination et de
réalisation. Ce qui est remarquable
aussi, c' est l' implication des élèves
dans ces genres de manifestations qui
doivent avoir un impact indéniable
puisque j' y ai vu des journalistes de la presse écrite locale.
LE PROJET BILINGUE :
Cette activité, avec laquelle je terminerai ma sélection, me tient particulièrement
à coeur car c’est une contribution qui m’intéressait vraiment et dans laquelle je
pouvais intervenir et m’ investir. Elle me permettait d’ apporter une aide plus aux
élèves.
Le thème du projet était «La diversité
culturelle dans la région de
Maramures «’ ai ainsi contribué en
accompagnant des élèves dans divers
lieux, leurs apportant un peu plus d’
assurance: mairie, galerie d’ art, musée
village. Je leurs ai fait aussi profiter de
ma voiture pour aller interviewer des
personnes âgées.
Je vais vous relater l’ interview (
raccourci ) accordé a Norbi.
Moi:»Je suis très content de vous avoir
accompagnés parce que je n’ ai pas
souvent l’ occasion de rendre visite à
des personnes âgées de votre région, surtout à la campagne. J’ ai été presqu’
émerveillé d’ entendre le Grand– père de Tania dire qu’ il habitait le paradis. J’ ai
aussi pu me rendre compte du sens de l’ hospitalité de ces gens-là….et une façon
de vivre, simplement mais avec joie. De la sagesse….pour parler du projet, je pense
qu’il est très utile pour vous car il vous fait travailler aussi en dehors des cours
classe. Et le thème revêt une grande importance car il présente l’image d’un
monde qui continue de se construire autour de valeurs bien établies dont la
transmission se perpétue de génération en génération….»

M. Guerizec Claude-France
Profesor coordonator: Simona UNGUREANU
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19 ans depuis quand j'avance
J'ai vécu une vie
sans me rendre compte
pourquoi et jusqu'à quel moment,
et puis,
arrachée du pays des merveilles
et plongée dans le vacarme des adultes,
j'ai compris
quoi et
pourquoi,
comment et
jusqu'à quel moment,
j'ai appris à parler,
à rire,
à vivre
comme ils veulent
et j'ai perdu déjà
19 rêves,
et contes
et ans…
LAZAR ANDREEA, XII ème D

Mon amour
Tout vient, tout passe, car dans la vie
Tout est passager…
Les ans passent dans un instant
Et je dois tout quitter.
Ta beauté si rare
Remplis mon âme de nostalgie,
Tu es mon seul amour
Pour toi je veux mourir.
Chez toi tout est si naturel,
Les lèvres, les yeux brillants,
En me penchant doucement vers toi
Je te regarde émerveillé…
Je rêve de toi chaque nuit,
Tu es mon grand bonheur,
Tu es mon précieux trésor,
Je t'aime de tout mon cœur.

Le rêve
J`ai eu un songe
Tout me semblait tellement réel
Comment aimerais-je vivre
Le bien éternel !
C`est l`histoire de l`âme
Qui pendant le rêve
Se sentait heureuse au Paradis
Et c`est mirifique, je vous le confie.
Etre ensemble, toi et moi,
Toujours, je souhaiterais,
Ainsi, mon rêve doux
S`est transforméen réalité.
Demian Adelina - Clasa a XI-a D

Chis Roxana - Clasa a XI-a D
Prof. coordonator - Delia MUREȘANU
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Pagini pentru italieni
IL CARNEVALE DI
VENEZIA
Il Carnevale di Venezia, se non il più grandioso,
è sicuramente il più conosciuto per il fascino che
esercita e il mistero che continua a possedere anche
adesso che sono trascorsi
900 anni dal primo
documento che fa
riferimento a questa
famosissima festa.
Quest'anno, 2014, il
carnevale inizia il 14
febbraio e ha scelto come
tema Mille e Una Notte,
come la nota raccolta di
fiabe orientali. Un
Carnevale che riporta alle
origini dell'Uomo, al suo
continuo attingere al mito,
alla fantasia, alla fiaba
come metafora della vita.
Un Carnevale che, nello
stesso tempo, vuole enfatizzare il rapporto tra l'Uomo
e l'Ambiente - la Natura nel suo complesso protagonista attivo della fiaba e del mito. Monti,
foreste, mari, laghi, lagune, strane creature animali e
vegetali popolano, da sempre, l'immaginazione e
popoleranno questa fantastica Edizione del più
famoso dei Carnevali: quello di Venezia.
Si hanno ricordi delle festività del Carnevale fin
dal 1094, sotto il dogato di Vitale Falier, in un
documento che parla dei divertimenti pubblici nei
giorni che precedevano la Quaresima. Il documento
ufficiale che dichiara il Carnevale una festa pubblica è
del 1296 quando il Senato della Repubblica dichiarò
festivo l'ultimo giorno della Quaresima.
Tuttavia il Carnevale ha tradizioni molto più antiche
che rimandano ai culti ancestrali di passaggio
dall'inverno alla primavera, culti presenti in quasi tutte
le società, basti pensare ai Saturnalia latini o ai culti
dionisiaci nei quali il motto era “Semel in anno licet
insanire” (“Una volta all'anno è lecito non avere
freni”) ed è simile lo spirito che anima le oligarchie
veneziane e le classi dirigenti latine con la concessione
e l'illusione ai ceti più umili di diventare, per un breve
periodo dell'anno, simili ai potenti, concedendo loro di
poter burlare pubblicamente i ricchi indossando una
maschera sul volto. Una utile valvola di sfogo per
tenere sotto controllo le tensioni sociali sull'esempio
del “Panem et Circenses” latino.
Se un tempo il Carnevale era molto più lungo e

cominciava addirittura la prima domenica di ottobre
per intensificarsi il giorno dopo l'Epifania e culminare
nei giorni che precedevano la Quaresima, oggi il
Carnevale ha la durata di circa dieci giorni in
coincidenza del periodo pre-pasquale ma la febbre del
Carnevale comincia molto tempo prima anzi, forse
non è scorretto dire che, a Venezia, la febbre del
Carnevale non cessa mai durante l'anno. Una sottile
euforia si insinua tra le
calli della città più bella
del mondo e cresce
impercettibilmente, sale
con la stessa naturalezza
dell'acqua, sfuma i
contorni della cose,
suggerisce misteri e
atmosfere di tempi
andati.Un tempo il
Carnevale consentiva ai
Veneziani di lasciar da
parte le occupazioni per
dedicarsi totalmente ai
divertimenti, si
costruivano palchi nei
campi principali, lungo la
Riva degli Schiavoni, in Piazzetta e in Piazza San
Marco. La gente accorreva per ammirare le attrazioni,
le più varie: i giocolieri, i saltimbanchi, gli animali
danzanti, gli acrobati; trombe, pifferi e tamburi
venivano quasi consumati dall'uso, i venditori
ambulanti vendevano frutta secca, castagne e fritòle
(le frittelle) e dolci di ogni tipo, ben attenti a far notare
la provenienza da Paesi lontani delle loro mercanzie.
La città di Venezia, grande città commerciale, ha
sempre avuto un legame privilegiato con i Paesi
lontani, con
l'Oriente in
particolare cui non
manca, in ogni
edizione del
Carnevale, un
riferimento, un Filo
Rosso che continua a
legare la festa più
n o t a d e l l a
Serenissima al
leggendario Viaggio
del veneziano Marco
Polo verso la Cina
alla corte di Qubilai
Khan dove visse per
circa venticinque
anni.
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Un Filo Rosso che si snoda lungo l'antica e
famigerata via della Seta.
Per molti giorni all'anno, il mondo sembrava
non opporre più resistenza i desideri diventavano
realizzabili e non c'era pensiero o
atto che non fosse possibile.
Q u e s t a e r a Ve n e z i a n e l
Settecento, il secolo che, più di
ogni altro, la rese luogo dalle
infinite suggestioni e patrimonio
della fantasia del mondo. Venezia
era allora il mondo di Giacomo
Casanova, un mondo
superficiale, festante, decorativo
e galante, il mondo di pittori
come Boucher e Fragonard,
Longhi, Rosalba Carriera e Giambattista Tiepolo, la
patria del padre della Commedia dei Caratteri, uno
dei più grandi autori del teatro europeo e uno degli
scrittori italiani più conosciuti all'estero: Carlo
Goldoni che, in una poesia dedicata al Carnevale,
così rappresenta lo spirito della festa:
“Qui la moglie e là il marito
Ognuno va dove gli par
Ognun corre a qualche invito,
chi a giocar chi a ballar”.
Il Carnevale dei nostri giorni è un magnifico
happening che coinvolge grossi sponsor, le reti
televisive, le Fondazioni culturali e che richiama
folle di curiosi da tutto il mondo con migliaia di
maschere in festa e con una pacifica e sgargiante
occupazione della Laguna. Tra le calli della
meravigliosa città, per una decina di giorni, si
svolge una continua rappresentazione di teatrale
allegria e giocosità, tutti in maschera a celebrare il
fascino di un mondo fatto diballi, scherzi, galà
esclusivi e romantici incontri.
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Rednic Crina, clasa a XI-a A
Prof. Horga Ioana
GIOIA TRISTE
Venite, venite a scuola !
Ragazzi con biondi capelli,
Venite col bello sorriso,
Abbracciate i vostri colleghi!
È il primo anno di scuola,
Il primo orario, i primi esami.
Ma passan in fretta gli anni
Sui libri, su tutte le storie.
Oggi un'altra vita comincia
Un bell'universo, 'na bella giornata
E passano, passan gli anni
E com' passano troppo in fretta...
Elena PĂUN - clasa XII G
Profesor coordonator Ioana PODINĂ

Desen realizat de Nora Fet- clasa IX-a B
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Pagini pentru hispanici
La diversión de los jóvenes en
Madrid
-En Madrid hay muchas maneras de divertirse y
los jóvenes las conocen todas , desde ir de
compras por los numerosos ,grandes y siempre

llenos centros comerciales ,como La Gavia o
Islazul entre muchos otros, o en grandes
almacenes como El Corte Inglés ,el lugar perfecto
para los amantes del shopping .Otros muchos
adolescentes prefieren salir a tomar algo con los
amigos o familiares como por ejemplo ir a comer
a un restaurante o simplemente ir de tapas , una
costumbre presente todas las tardes de domingo
,en las vidas de los españoles.
-En los centros comerciales de Madrid el
shopping no es la única actividad que se puede
hacer, la mayoría de los centros comerciales de
Madrid disponen de una bolera ,una sala de juegos
, un cine y diversos restaurantes con menús muy
variados. En los centros comerciales de Madrid
los jóvenes disponen de numerosas y famosas
tiendas como por ejemplo : Zara, Bershka, Pull
and Bear, Adidas, Nike, etc o tiendas de ropa con
nombres no tan conocidos , pero con ropa de muy
buena calidad .El shopping en tiendas como las
mencionadas anteriormente no implica
necesariamente el gasto de una gran cantidad de
dinero pero aún así no todos los jóvenes se lo
permiten ,por eso muchos se compran ropa de los
mercadillos, donde estos encuentran copias

idénticas de la ropa que venden las grandes
tiendas a un precio asequible. El shopping es una
actividad practicada especialmente por las chicas,
los chicos suelen ir a salas de juegos o boleras ,
donde pasan toda la tarde , una de las pocas
actividades en las que los jóvenes de ambos sexos
caen de acuerdo es en ir a ver películas a los
muchos cines que hay por todo Madrid.
-La costumbre de ir los domingos a comer
fuera es muy practicada por los españoles,
cada tarde de domingo los restaurantes y los
bares están a rebosar de gente. Los españoles
suelen decir que “se van de tapas”, “ir de
tapas” significa ir a uno o a mas bares y
degustar los diferentes tipos de tapas que se
dan en cada bar. Las tapas son una porción
pequeña de comida que se da en los bares a las
personas que consumen una bebida en dicho
bar , especialmente a los que piden una
cerveza .Cuando esta tradición comenzó las
tapas eran un pequeño trozo de pan y ahora es
considerado un arte para muchas personas, se
han llegado a organizar concursos para
decidir cuales son las mejores tapas de
España, incluso las tapas se han modernizado,
los propietarios de los bares españoles
intentan sorprender a sus clientes mediante
tapas con formas cada vez mas raras y
extravagantes e intentan complacer a sus
consumidores , con sabores nuevos mediante
diversas combinaciones de ingredientes .
-Los jóvenes madrileños saben aprovechar muy
bien su tiempo libre, ya que también disponen de
sitios pensados especialmente para ellos y su
diversión.
Balaj Daniel, Clasa a X-a G
prof. coordonator Loredana MOLNAR
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Pagina pentru anglofoni
Of Broken Happiness and
Disassembeled Hallelujas
The search for happiness is something that has kept
the mankind alive since the beginning of time. We
are all searching for that calming feeling that gives
us hope and warmth, that makes us move ahead, but
how can we give this feeling the everlasting power
that it needs to
fulfill us and to
m a k e o u r
existence
complete, or to
put it better is
there a way to do
that?
This question
h a s b e e n
tormenting me
f o r
a n
inexplicably
long amount of
time and to be
honest I am tired
to search for
answers. Happiness is such a bizarre notion, it gives
us fire, it fills us with such a power, that when it's
gone we remain so empty and so hollow the only
things left inside are remorse, pain, need
and the dreadful craving for the once had
feeling. In a way happiness resembles a
powerful drug and once you run out of it,
well your life seems pointless and you,
incredibly lonely. We all drug with
happiness, we are addicted to it, and this
addiction has such a strength that when
we are out of the substance, we lose our
reasoning and we become these mad
wild animals with the burning need to
consume, we let it guide us, and when
we find it we feed on it, until it's
completely lost again. It's a circle that
never ends.
One of the reasons why happiness is so
hard to achieve is because it implies too
many other things, we are needy
creatures, we always want, and the need
makes our wish for happiness become even more
impossible, we ask for too much and with every
desire we get further away from ever reaching
happiness. We want financial security, comfort, a

secure job, a bright career and most of all we want
to love and to be loved back, our happiness depends
on all these things and many others but isn't that just
too much to ask? And even if all our wishes come
true does that really ensure our happiness? I think
deep down we all know it doesn't, because the
dreams we chase and the cruel reality never collide
in the way we want them to, something always goes
wrong, it's just the way this world is.
Some say that we should find happiness in the
small things and that we should let those sink in and
fill us, but that is like building a house of hay, it's too
fragile and therefore breakable. Others believe that
a greater force gives us the happiness that we
deserve, but how could I let a matter so important to
me in the hands of something that might not even
exist? I am responsible for my own happiness.
You can't feel happiness if you haven't
experienced misery, if you lived with the same
thing over and over again it would be like feeling
nothing at all, it would be just a numb and blunt
sensation, just like a child who played with his
favourite toy for too long, it becomes boring and
the excitement disappears as easily as it came.
But then again if happiness needs pain then I
would rather not have it at all. Deep inside I've
always desired a serene peace, the power of not
needing anything, and still feeling complete, but
that is just as impossible as everlasting happiness
isn't it?

Şleam Iarina clasa IX-a Prof. coord. Dicu Simona,
Costin Flavia
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HAPPINESS
There isn't a day in which we don't
pronounce the word ”happiness”, on different
occasions, but do we really know what is it? Do
we realise that our life is full of happiness and
we can't find it? Could we imagine that
everything is made of happiness? No.
Many of us consider that we are
permanently sad and we could never find joy.
On the other hand, some think that our lives are
happy or not, because we want this feeling. I
consider that happiness is all around us and we
can see, hear, taste, smell and feel it. The
following are some opinions regarding
happiness: A definition of happiness would be
that it's a mental or emotional state of wellbeing characterized by positive or pleasant
emotions ranging from contentment to intense
joy. It is of such fundamental importance to the
human condition that "life, liberty and the
pursuit of happiness" were deemed to be
unalienable rights by the United States
Declaration of Independence.
Also, happiness is a fuzzy concept and
can mean many different things to many
people. Part of the challenge of a science of
happiness is to identify different concepts of
happiness, and where applicable, split them
into their components. Related concepts are
well-being, quality of life and flourishing.
Some commenters focus on the difference
between the hedonistic tradition of seeking
pleasant and avoiding unpleasant experiences,
and the eudaemonist tradition of living life in a
full and deeply satisfying way. We can speak
more about happiness, but I want you to see
other oppinions. For example, John Barrymore
considers: “Happiness often sneaks in through
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Words
The light comes with
endless new chances
Of changing attitudes,
interactions, perceptions
And senses.
We run to forget.
And we forget to learn
The greatest lesson of all:
That happiness is not a goal,
Is the path that we are all looking for.
The road is your life,
your stage, your teacher.
Unfortunately for us,
At times, even a preacher.
In fact there is no recipe,
No poem, no book
Exclusively happy.
Is the balance that keeps us
In line,
Makes us go forward
From time to time.
Alina Vint Clasa aXI-a C
Prof. Coord. Simona Dicu
a door you didn't know you left open.” That
means it comes to you when you don't wait it.
Also, Dalai Lama thinks that “Happiness is not
something ready -made. It comes from your
own actions.” I think he is wiser, because he
doesn't give hopes to us, he make us do
something to be happy.
So, happiness is for us the way we behave
when we feel very comfortable or when we
enjoy ourselves. I think that all of us taste the
happiness, but only when we want. Keep it in
mind: we feel what we want and our lives are
as we choose. In conclusion, be happy and
you'll live healthier!
Moldovan Alexandra- Clasa a IX-a C - Prof.
coord. Simona Dicu
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Travel journal
Dear diary …
Day 1 : 5 Nov. It's almost 8 PM. We arrive
safe in Prague, our final destination.
Exhausted after a 12-hours journey, including
a stop in Bratislava, we're warmly welcomed
by our guests and led to their homes.
Day 2: 6 Nov. 7:30 – So, the sun is up,
the sky is blue, and my host (Anicka Bradnova)
and I are heading to the school, where we're
having the FIRST meeting.
8:45 – We all gathered at the Business
Academy, 56 students and teachers from 5
participating countries (Czech Republic ,
Ireland, Spain, Turkey, Portugal and Romania).
After the headmaster had a welcome speech,
one of the teachers, Peter, who was in charge of
organizing the activities, presented the schedule
for the next 4 days and gave us some worksheets and
maps. Than we started with some relaxing
workshops, to get to know each other. Things went
with a roar - the room was ringing out with laughter,
we started to chat and introduce each other. Than we
had a coffee break, with toasts and various drinks,
and then had another round of workshops –
interactive, integration games (how to gain trust,
analyzing our emotions, the “Refrigerator Test”,
and – the best of all – the outdoor “Owl&Lark
Compass Game”). The school tour ended at the fifth
floor, where we took some group photos. The halls
are spacious, with lockers on both sides. During the

classes, they have to wear a different pair of shoes
from the one they wear outdoor, in order to maintain
cleanliness. In every classroom they have a
computer and a sink. 15:00 – The first day at school
is over, we're having a free afternoon, so why not
visiting the city with my lovely host, doing some
shopping? :)
Day 3: 7 Nov. 7:30 – It's Thursday, so
another meeting is about to take place.

8:45 – The same pattern is followed: workshop –
coffee break – another workshop – lunch. We had
the WHO AM I? presentations on. Even if we
stumbled over some technical difficulties at first,
with the faulty Internet connection, I'm proud to say
that our movies had the greatest impact – everyone
cheered and clapped their hands \:d/ !!
14:00 – The cultural afternoon starts with the
culinary workshop, where every country prepares
one or more national dishes, in order to be tasted
after the presentations end. To sum up, all the
countries had a good performance, some of them
also danced or sang, but only the girls from Spain
and us wore national costumes.
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I think that was the strong card, because
everybody crowded to take pictures of us.
I must say the truth : we could have done a
lot better at these presentations, things
didn't completely … went with a roar, but
I guess all we can do is to learn from our
mistakes.
Day 4: 8 Nov. 8:45 – We're in the Wenceslas
Square now, waiting for the others, while

buying some cute souvenirs. As I
understood, it will be a sightseeing tour,
guided by the Czech students, who will
present the places visited in a few words.
I'm so excited about visiting the Petrin
Tower, which is up the hill and about 60
meters high.
10:00 - Here comes the ugly part: the new
public transport ticket wasn't validated
when we got out the bus and reached the tower gate,
so I had to pay a fine of 800 crowns. Except of this
nasty experience, I enjoyed being up in the tower –
Prague looks even more fabulous from above!

19:00 - “I want to feel all there is to feel” (Ray
Bradbury). It's our last night in Prague,
unfortunately, so I've got no intention to waste it.
Day 5: 9 Nov. 9:00 – We're in the train, going
to the Karlstejn Castle, outside the city, in a
mountainous area. My hands are freezing, so on my
way up the road which leads to the castle I stop to
buy a cup of hot honey tea. While the guide is
showing us the castle, we have to complete a
worksheet (a set of questions based on the most
important historical details about the life of Charles
IV - Holy Roman Emperor and King of Bohemia).
13:30 –We're having lunch at KFC with Raymond –
a teacher from Germany. He was in our school three
years ago, with the same project, and he's so

enthusiastic about coming back next year !
#hope#so#
15:30 – We were supposed to visit the National
Technical Museum, but unfortunately we came up
against some disagreements, so now
we're heading towards a large park,
with many statues and
commemorative monuments. We
stopped to admire a wonderful
panorama of the Vltava River, the
elegant bridges and the lighted streets,
which look like chains of pearls seen
from here – marvelous! Next stop –
the Prague Castle, and then, home to
pack and set out to Romania. Goodbye
Prague – I had the time of my life.
Don't cry because it's over, smile
because it happened, right?

Andra Elekes , profesori
participanți: Elena IERCOȘAN,
Ileana VASILESCU; Cristina
RETTEGI
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Pagina pentru germanofili
Das Glück als Gefühl
Das Glück fängt mit einem Lächeln,ein Wort,eine
Umarmung oder auch eine wunderbare Aussicht
an.Das Glück ist ein Teil von uns.Was jeder Mensch
klein oder alt hat.Glücklich sein ist optimistisch
denken und vor allem, sich freuen über alles, was
die Welt zu bieten hat.Habt ihr
euch noch nie gefragt,warum
Kinder glücklicher sind?Das
ist ganz einfach.KINDER sind
glücklicher,weil sie sich über
nichts Sorgen machen.Es ist
glücklich,wenn er von der
Familie umgeben wird.Aber
ein Erwachsener ist glücklich
nur wenn er bekommt, was er
will.Glücklich sein ist ein
Gefühl,das jeder kennen lernen
möchte.Es ist das Gefühl das
allen das Herz wachsen
lässt.Von Jung bis Alt und von
Mensch bis Tier.
Ghisa Alexandra,clasa a X-a D
prof.coordonator, Pop Gabriela

Die Freundschaft
Was wäre unser Leben ohne Freundschaft? Ich
glaube, dass es ein riesiges Chaos wäre. Es wäre
nicht Verständnis zwischen den Menschen oder
Respekt oder andere wichtige Werte von
Freundschaft. Es wäre nichts Gutes und die
Menschen wüssten nicht, was dieses Wort bedeutet
und wie man lieben kann, wie man einfach froh sein
kann, wenn man neben einem Freund sitzt und
jeden Moment erlebt.
Freundschaft ist ein kostloses Geschenk fur alle.
Aber nur diejenige, die den wahren Wert kennen,
werden wissen, wie es zu schätzen. Sie werden die
glücklichsten Leute am Leben sein.
“Ein bisschen Freundschaft ist mir mehr wert als
die Bewunderung der ganzen Welt” – Otto von
Bismark.
Durch dieses Zitat kann man verstehen, dass man
allen Reichtum der Welt haben kann ,aber wenn
man nicht einen Freund auf dem Weg des Lebens
hat und insbesonders weil es voll von den

Hindernissen ist, wird man wohl viel verlieren. Und
nicht nur den Freund, sondern auch einige Werte.
Einen echten Freund zu haben, ist es, denke ich,
das Schönste. Zu wissen, dass du mit jemandem alle
schönen und schlimmen Sachen zu teilen hast, dass
du, wenn du durch Schwierigkeiten gehst, hast du
jemanden da für dich.
Desen realizat de: Denisa ARDELEAN - cls. IX F
Du freust dich, wenn
du wieder einen
Freund schaust zu
jeder Zeit: Minuten,
Stunden oder Jahre.
We n n d u n i c h t
zufrieden und froh
bist, dann gäbe es
keine Freundschaft .
Freundschaft kann
nicht ohne Gleichheit
geben, unabhängig
vom Alter, Geschlecht
oder von Qualitäten
jeweils von Freunden.
Schliesslich bedeutet die Freundschaft alles, um
das Wohl des Anderen zu wünschen, die
Fröhlichkeit von seinem Herzen zu fühlen und
täglich zu lachen.
Ghinea Beatrice-Diana - clasa a XI-a D
Prof.coordonator: Pop Gabriela

Freundschaft
Wir sind zwei in einer Seele,
Wir sind froh und traurig jede,
nimm' mein Hand,
die schützt dich wieder,
Du bist mein Freund für immer.
In mein Leben nur du kannst ,
Alle Sachen du gut weißt.
Vertrauen bist ,
Vertrauen gibst,
Darum du mein Freund bist.
Nur du kannst mich weinen machen ,
Aber auch von Herzen lachen.
Freunde fürs Leben
sind uns nur einmal gegeben.
Dan Patricia-Carmina+ clasa a XI-a D
Prof.coordonator: Pop Gabriela
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Desen realizat de Andreea Şerban - clasa IX-a A

Norvegiană
Et langt liv
Jeg er 80 år gammel. Tiden har gått so fort. Jeg
er alltid positive og i godt humør. Jeg har fem barn, tre
gutter og to jenter. Det var mye å gjøre men jeg var
ung, sterk og forelsket. Nå er jeg gammel og ikke sterk
lenger. Før var jeg sikker på at lykke ikke koster noe.
Men lykke er dyrt. Man kan ikke kjøpe den med
penger, som noen kjærlighet kan bli kjøpt med kraft.
For meg, sann lykke er familien som alltid har vært og
vil fortsatt være hovedårsaken til glede.
Til slutt må jeg si at livet er også god med en
hyggelig bestemor.

Om lykke
Lykken er ikke en destinasjon. Det er en måte å
leve.
Sann lykke koster mindre. Når den koster mye den
er ikke sant.
Smilet er lykke som er rett under nesa.
Lykkelig mann er en som har mestret både arbeid og
kjærlighet.
Selegian Alina- clasa a XI-a

Om lykke
Lykke er nekkelen
Alle trenger det
Finne henne hvor som helst
Selv i en gammel bok

Ples Ioana- clasa a XI-a
Pagină coordonată de prof. Călin Şandor
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R O G VA IV
Ce e viaţa fără culoare?
O culoare fără viaţa…
Roşu e ca sângele,
Îţi mângâie buzele,
Te sărută la culcare
Cu a lor înduioşare.
Orange e un pic gelos,
Dar e dulce şi frumos.
Afirmă ca un hoţ,
Fură tot ce-i drăgăstos.
Galben e ca Soarele
Îşi flutură aripile,
Penele-i sunt avântare,
Precum părul pe spinare.
Verde e culoarea vieţii,
Înnoirea tinereţii,
După ea plâng toţi poeţii,

Întinsă pe toţi pereţii.
Albastru e laguna mării
Unde plâng toţi peştişorii,
Plâng şi eu, şi voi, şi toţi
De-al lumii de prisos.
Indigo-i albastru închis,
Dar e mult mai spălăcit.
Când la aer a ieşit,
El pe mâini te-a murdărit.
Violet este o culoare,
A iubirii pasionale,
A ochiului vânătaie,
A bărbatului mişcare.
Taloș Alexandra XI H ,
Prof. coordonator Cristina Rettegi

