
100 de gânduri în (mai mult de) 100 de cuvinte

Director prof. Marius Crăciun

  Anul acesta, mai mult ca 

oricând, gândurile noastre sunt pline de 

sens ib i l i ta te ,  sunt  încărca te  de 

sentimentul reușitei, de triumful 

perseverenței și al autocunoașterii. Ceea 

ce ne definește pe noi ca nație, ca popor 

care și-a afirmat identitatea, răzbate 

nestăvilit prin toată ființa noastră. 

CENTENARUL es t e  momentu l 

bilanțului asumării unui statut deplin în 

slujba căruia am pus toate eforturile 

noastre spre a contura esența unui 

caracter care să ne reprezinte peste 

veacuri. 

	 	 Domeniul educațional este, în acest context, unul care a demonstrat că eforturile, 

indiferent de natural lor, nu rămân fără ecou. Școala românească, integrată unei societăți aflată 

într-o continuă dinamică, modelează caractere, pregătește aptitudini și formează competențe 

necesare integrării în societate. Elevul și dascălul se constituie într-un parteneriat viabil din 

care ambele părți ies câștigătoare: elevul pășește cu încredere în forțele proprii în momentul 

când lasă în urmă băncile școlii, iar dascălul rămâne cu satisfacția susținerii evoluției și 

propășirii țării prin ceea ce a format. Cu toate acestea, acest parteneriat trebuie să atragă încă un 

membru a cărui contribuție este, de cele mai multe ori, definitorie pentru parcursul ulterior al 

elevului, și anume familia. Toți acești factori contribuie la formarea unui viitor adult 

responsabil, cu aspirații, cu inițiative și cu reușite. Această izbândă constituie, de fapt, 

finalitatea muncii noastre, este ceea ce ne definește pe toți deopotrivă.
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Un gând, un suflet, o voinţă 
s u n t  u n  o m  ș i - u n  n e a m 
deopotrivă. Ne-am unit pe-al 
nost' pământ din străbuni, ne-
am adunat în al nost' grai și-n 
ale lui cânturi iubite… ne-am 
strâns în a noastră ţară. 
         Tu, eu… noi suntem 
români și din acest suflet nu ne-
a putut nimeni fura simţirea 
tricoloră. Limbile stăpânirilor 
străine și vitrege nu ne-au putut 
răpi nici dorul, nici datinile. 
Prin războaie, printre străini, 
l ângă  t r ădă to r i ,  no i  am 
supraviețuit timpului. Acum 
suntem unul, existând pe veci 
sub un singur nume sfânt: 
România. 
          Anii ni se scurg printre 
degete ca apa. Fugind de urgia 
din propria ţară, ai noștri se 
împrăștie ca seminţele pe tot 
pământul. Din sufletul lor 
bogat se nasc cunoașterea și 
iubirea. Toate imperiile cad și 
renasc drept uniuni, tratate. 
R e g i i  m o r ,  p u t e r e a  l o r 
mutându-se  în  b i rour i l e 
p r e ș e d i n ţ i l o r  ș i  p r i m -
miniștrilor vremelnici. 
          Și noi? Într-o lume mai 
mare ca niciodată, care pare să 
se scufunde în sine sub propria-
i greutate… noi, unde suntem? 
Rămânem singuri, sperând că 
vom putea supraviețui, cum am 
făcut-o până acum? Sau ne 
vom deschide larg ochii și 
mintea, alăturându-ne unei 
lumii plină de posibilități? 
Acum, când acasă reprezintă 
–rar- un singur loc, când 
m u l t i c u l t u r a l i t a t e a  ș i 
diversitatea sunt sinonimele 
succesului și împlinirii, când 
toleranţa devine cea mai 

p r ac t i ca t ă  r e l i g i e ,  c ând 
înţelegem că fiecare este genial 
și minunat, noi unde vom fi? 
Ne vom închide ochii și ne vom 
lasă tradiţiile prăfuite de timp 
să ne conducă spre pieire? Vom 
căuta doar binele propriu, 
uitând voit că tristeţea unui 
singur om ciobește fericirea 
tuturor celorlalţi? Vom spera ca 
vicleșugul și puterea ne pot 
duce  ma i  depa r t e  decâ t 
respectul și empatia? 
          Tu unde vei fi? Acasă, 
singur și scufundat în iluzia 
siguranței, spunând că totul 
este complicat și nu poţi 
s c h i m b a  n i m i c ?  S a u  î n 
m i j l o c u l  o a m e n i l o r , 
ascultându-i, înţelegându-i și 
ajutându-i? Îţi vei închide 
ochii, rugându-te unei zeități 
necunoscute să supravieţuiești 
prezentulu i?  Sau î ţ i  ve i 
deschide întreaga fiinţă spre 
lumea exterioară, luptând și 
creând un viitor minunat 
pentru toţi? 
          Împlinim 100 de ani ani 
de când ne-am unit sub steagul 
românesc. Viitorul, însă, îl 
v o m  t r ă i  s u b  d r a p e l u l 
universalităţii, al cooperării, al 
respectului, al toleranţei! 
Astăzi, mai mult ca niciodată, 
t rebuie să înţelegem, că 
bunăstarea noastră depinde de 
cea a semenilor noștri! Noi ne 
definim privindu-ne în ochii 
celorlaţi ; a trăi singur, izolat, 
înseamnă a nu trăi! 
         Eu sunt româncă și-mi 
iubesc casa. Tu cine ești? Ce 
iubești? Ce vei face? Cine vei 
fi?

 Diana Câmpan, X C

Un gând, un suflet, o voință ...       Elevii eminescieni s-au întors victorioși de la etapele naționale ale 
olimpiadelor școlare

prof. Rodica Mone
secretar Alina Pușcaș  

Olimpiadele școlare au fost și în acest an 
școlar prilej de bucurie și de mândrie pentru elevii 
și profesorii colegiului nostru. Parcă mai motivați 
decât în anii anteriori, au participat în număr 
impresionant – aproape 100 de elevi - la etapele 
locală și județeană, de unde s-au întors cu 16 
premii I, 10 premii II, 11 premii III și 10 mențiuni. 
Să nu uităm că acești elevi se reprezintă pe sine, 
dar și pe profesorii care le-au îndrumat munca, 
precum și pe noi toți cei ce împreună ne numim 
Colegiul Național ”Mihai Eminescu”. În acest an 
școlar, disciplinele la care am avut reprezentanți 
sunt: limba și literatura română, limba franceză, 
limba spaniolă, limba italiană, limba engleză, 
geografie, psihologie, logică, istorie, religie 
ortodoxă, TIC, cros și fotbal. 

La etapa națională, colegiul nostru a fost 
prezent la limba franceză, limba spaniolă, latină și 
cros prin cei 16 elevi calificați. Dintre aceștia, 3 s-
au întors cu Premiul I, 2 cu Premiul II, 2 cu Premii 
speciale, 1 cu Mențiune și 2 cu Mențiuni speciale.

Iată cine sunt ei și profesorii care i-au 
coordonat:

Limba spaniolă: Terpe Adina, Grad Simona 
Titiana și Pop Andreea Nicoleta - Premiul I; Pop 
Adrian Șetfan – Premiul II; Farcaș Diana Maria – 
Mențiune; Bărbos Ancuța Diana și Bodea Claudia 
Mar ia  –  Menț iune  spec ia lă .  P rofesor i 
coordonatori: Loredana Molnar și Mihaela 
Oniga.

Limba franceză: Maidanciuc Daria Ionela – 
Premiul II; Lakatos Eliza – Premiu special. 
Profesori coordonatori: Ramona Astalâș, Aneta 
Făzăcaș și Nicolae Weisz.

Latină: Dumitran Emanuela Reghina – 
Premiu special. Profesor coordonator: Nela 
Palko.

Le mulțumim pentru că, o dată în plus, ne-au 
făcut fericiți și mândri că suntem eminescieni ca 
și ei. Le dorim mult succes pe mai departe și 
sperăm că exemplul lor va fi urmat și de alți elevi 
ai colegiului nostru. 
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Interviu 

 Colegiul Național “Mihai Eminescu” reprezintă 
o instituție de prestigiu, care promovează 
performanța și își pregătește elevii pentru viitor. 
Profesorii noștri prezintă un interes deosebit față 
de aceștia, asigurându-se că își folosesc 
potențialul la nivelul cel mai înalt. 
 Unul dintre acești profesori este doamna Elena 
Iercoșan, dascăl de limba și literatura engleză. În 
cele ce urmează, vă invit să descoperiți care sunt 
motivele pentru care dânsa este una dintre 
personalitățile remarcabile ale liceului nostru.  

1. Ce v-a determinat să alegeți această profesie, de dascăl de limba și literatura 
engleză ?

 Alegerea acestui drum a fost dificilă, pentru că oscilam între medicină și limbi străine. 
Probabil, în subconștientul meu știam oricum că doresc să lucrez cu oamenii, să ajut și să 
schimb lumea. Deși mintea îmi spunea să aleg medicina, am ales cu sufletul și nu am greșit. 
Am fost susținută în această alegere de familia mea, iar imaginea și prestanța profesorilor 
mei de limbă română și limbă engleză din liceu au avut un rol decisiv.

2. De-a lungul carierei dumneavoastră, au existat evenimente care v-au marcat 
sau au avut un impact asupra dumneavoastră ?

 Cariera oricărui dascăl nu este lipsită de 
evenimente în fiecare zi, fie ele frumoase 
sau mai puțin plăcute. Deși experiențele 
negative își au rolul lor educativ, voi alege să 
vorbesc despre cele plăcute. În fiecare zi 
învăț câte ceva de la elevii mei: idei de 
lectură și filme noi, locuri frumoase de 
văzut, utilități ale noilor tehnologii, cuvinte 
noi în limba engleză, precum și moduri de 
relaționare și de învățare. Dar cel mai mult 
apreciez momentele când ideile lor mă ajută 
să îmi structurez materia ce o predau într-un 
mod mai eficient, mai atractiv și să găsesc 
scurtături și trucuri la care nu m-aș fi gândit, 
care simplifică mult înțelegerea structurii și 
funcționării limbii engleze. Pe scurt,... mă 
ajută să fiu mai bună.

3. Ce idei aveți legate de educarea elevilor despre multiculturalitate și diversitate? 
Ca profesor care predă o limbă modernă foarte populară la momentul actual, 
care este părerea dumneavoastră despre multiculturalitate? Considerați că 
multiculturalitatea este un concept pozitiv care contribuie la evoluția societății ?

 Lumea în care trăim este una deschisă și necuprinsă, iar diversitatea este o trăsătură 
prezentă în structura genetică a unei societăți și, mai ales, a generației tinere. Cred că 
multiculturalitatea nu se predă, ci se trăiește, se simte și se propagă printr-un stil de viață 
„sănătos”, în care suntem atenți la trăirile, emoțiile, nevoile noastre și ale celorlalți.

4. Care este părerea dumneavoastră despre parteneriatele și schimburile de 
experiență dintre două sau mai multe țări ?

 În calitate de profesor de limbă engleză, am avut oportunități de a participa la proiecte 
școlare internaționale și de a coordona două dintre ele între anii 2009 și 2011 și 2013-2015. 
Privind în urmă, pot să afirm că aceste două perioade au fost cele mai bogate în termeni de 
experiențe, lecții de viață și interacțiuni cu persoane din diverse state europene, unele dintre 
ele transformându-se în frumoase prietenii. Mai mult, aceste ocazii s-au dovedit a fi prilejuri 
nemaipomenite de a topi barierele tipice în relația dintre elev și profesori și de a trasa noi 
coordonate și de a desena noi imagini ale percepției noastre despre celălalt. Dincolo de 
cuvintele pompoase, eu cred cu adevărat în învățare pe tot parcursul vieții, pentru că menirea 
noastră pe pământ e să învățăm în orice împrejurare și să împărtășim din experiența noastră 
celorlalți, așa încât să facem cu toții o lume mai bună. Atunci când călătorești, devii mai atent la 
diferențele și similitudinile pe care le observi, conștientizând lucrurile care te definesc ca 
individ și ca națiune. Te înțelegi pe tine și îi înțelegi pe alții. Cred că astăzi este mai important ca 
oricând să ieși din granițele locului, din zona ta de confort ca să te deconstruiești și să te 
construiești la loc, să te descoperi și să te redescoperi și să recreezi cea mai bună variantă a ta.

5. Ați avut vreodată ocazia să interacționați cu persoane din altă sferă culturală 
decât cea românească ? Care au fost  impresiile dumneavoastră ?

 De-a lungul vieții am avut norocul să vizitez diverse părți ale lumii, mai apropiate și mai 
îndepărtate. Ceea ce am învățat din interacțiunile cu oamenii locului este că  e important să 
vezi, să apreciezi și să respecți omul din fața ta, că noi toți suntem importanți și valoroși și că, 
parafrazându-l pe George Orwell, nimeni nu este „mai egal decât celălalt”. Am conștientizat că 
îi aduci o bucurie nespusă omului dacă îi vorbești în limba lui. De aceea „predic” întotdeauna ca 
elevii astăzi să învețe și să știe cât mai multe limbi străine. Pentru că însușind o limbă străină 
înveți să gândești într-un alt cod, trăiești o altă viață, în consecință, ajungi o persoană 
complexă, completă și liberă. 

6. Lăsând la o parte aceste aspecte, cum arată doamna Elena Iercoșan în afara 
catedrei ? Cum vă petreceți timpul liber ?

Viața unui profesor este intensă, cu foarte multe obligații și îndatoriri. În puținul și scurtul meu 
timp liber, învăț lucruri noi, care țin de sănătatea familiei mele, precum coptul pâinii cu maia 
naturală, așa cum o făceau strămoșii noștri și tehnici de masaj, absolvind un curs specializat în 
acest sens anul trecut; redescopăr pasiuni vechi, precum croșetatul și tricotatul, citesc și cânt și 
mă bucur de viață împreună cu familia mea, pentru că fără ea nu aș putea face nimic din ce v-
am povestit.

 Prin urmare, ca elevi, suntem mândri și recunoscători că avem oportunitatea de a ne 
găsi modele demne de urmat, precum doamna profesoară Elena Iercoșan, chiar în școală. Mai 
mult, opiniile dânsei ar putea reprezenta niște repere pentru viitoarele generații care, cu 
siguranță, vor contribui la menținerea prosperității societății.

profesor Elena Iercoșan

Ruxandra Macare, XI C 
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Interviu 
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lectură și filme noi, locuri frumoase de 
văzut, utilități ale noilor tehnologii, cuvinte 
noi în limba engleză, precum și moduri de 
relaționare și de învățare. Dar cel mai mult 
apreciez momentele când ideile lor mă ajută 
să îmi structurez materia ce o predau într-un 
mod mai eficient, mai atractiv și să găsesc 
scurtături și trucuri la care nu m-aș fi gândit, 
care simplifică mult înțelegerea structurii și 
funcționării limbii engleze. Pe scurt,... mă 
ajută să fiu mai bună.

3. Ce idei aveți legate de educarea elevilor despre multiculturalitate și diversitate? 
Ca profesor care predă o limbă modernă foarte populară la momentul actual, 
care este părerea dumneavoastră despre multiculturalitate? Considerați că 
multiculturalitatea este un concept pozitiv care contribuie la evoluția societății ?

 Lumea în care trăim este una deschisă și necuprinsă, iar diversitatea este o trăsătură 
prezentă în structura genetică a unei societăți și, mai ales, a generației tinere. Cred că 
multiculturalitatea nu se predă, ci se trăiește, se simte și se propagă printr-un stil de viață 
„sănătos”, în care suntem atenți la trăirile, emoțiile, nevoile noastre și ale celorlalți.

4. Care este părerea dumneavoastră despre parteneriatele și schimburile de 
experiență dintre două sau mai multe țări ?

 În calitate de profesor de limbă engleză, am avut oportunități de a participa la proiecte 
școlare internaționale și de a coordona două dintre ele între anii 2009 și 2011 și 2013-2015. 
Privind în urmă, pot să afirm că aceste două perioade au fost cele mai bogate în termeni de 
experiențe, lecții de viață și interacțiuni cu persoane din diverse state europene, unele dintre 
ele transformându-se în frumoase prietenii. Mai mult, aceste ocazii s-au dovedit a fi prilejuri 
nemaipomenite de a topi barierele tipice în relația dintre elev și profesori și de a trasa noi 
coordonate și de a desena noi imagini ale percepției noastre despre celălalt. Dincolo de 
cuvintele pompoase, eu cred cu adevărat în învățare pe tot parcursul vieții, pentru că menirea 
noastră pe pământ e să învățăm în orice împrejurare și să împărtășim din experiența noastră 
celorlalți, așa încât să facem cu toții o lume mai bună. Atunci când călătorești, devii mai atent la 
diferențele și similitudinile pe care le observi, conștientizând lucrurile care te definesc ca 
individ și ca națiune. Te înțelegi pe tine și îi înțelegi pe alții. Cred că astăzi este mai important ca 
oricând să ieși din granițele locului, din zona ta de confort ca să te deconstruiești și să te 
construiești la loc, să te descoperi și să te redescoperi și să recreezi cea mai bună variantă a ta.

5. Ați avut vreodată ocazia să interacționați cu persoane din altă sferă culturală 
decât cea românească ? Care au fost  impresiile dumneavoastră ?

 De-a lungul vieții am avut norocul să vizitez diverse părți ale lumii, mai apropiate și mai 
îndepărtate. Ceea ce am învățat din interacțiunile cu oamenii locului este că  e important să 
vezi, să apreciezi și să respecți omul din fața ta, că noi toți suntem importanți și valoroși și că, 
parafrazându-l pe George Orwell, nimeni nu este „mai egal decât celălalt”. Am conștientizat că 
îi aduci o bucurie nespusă omului dacă îi vorbești în limba lui. De aceea „predic” întotdeauna ca 
elevii astăzi să învețe și să știe cât mai multe limbi străine. Pentru că însușind o limbă străină 
înveți să gândești într-un alt cod, trăiești o altă viață, în consecință, ajungi o persoană 
complexă, completă și liberă. 

6. Lăsând la o parte aceste aspecte, cum arată doamna Elena Iercoșan în afara 
catedrei ? Cum vă petreceți timpul liber ?

Viața unui profesor este intensă, cu foarte multe obligații și îndatoriri. În puținul și scurtul meu 
timp liber, învăț lucruri noi, care țin de sănătatea familiei mele, precum coptul pâinii cu maia 
naturală, așa cum o făceau strămoșii noștri și tehnici de masaj, absolvind un curs specializat în 
acest sens anul trecut; redescopăr pasiuni vechi, precum croșetatul și tricotatul, citesc și cânt și 
mă bucur de viață împreună cu familia mea, pentru că fără ea nu aș putea face nimic din ce v-
am povestit.

 Prin urmare, ca elevi, suntem mândri și recunoscători că avem oportunitatea de a ne 
găsi modele demne de urmat, precum doamna profesoară Elena Iercoșan, chiar în școală. Mai 
mult, opiniile dânsei ar putea reprezenta niște repere pentru viitoarele generații care, cu 
siguranță, vor contribui la menținerea prosperității societății.

profesor Elena Iercoșan

Ruxandra Macare, XI C 
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100
Câmpan Diana, a X-a C
Coordonator: profesor Mureșan Codruța 

100 sunt zâmbetele tinere,
100 sunt flăcăii de la hore,
100 sunt fetele ce s-alătură în dans,
100 sunt cântecele noastre dulci,
100 este a noastră Unire.

100 sunt vocile ce se ridică 
cântând imnul prea iubit,
100 sunt sufletele ce se îmbată 
de eterna fericire,
100 este a noastră Unire.

100 sunt războaiele câștigate,
100 sunt trădătorii arși,
100 sunt vitejii noștri revoluţionari,
100 sunt sufletele mânate de ideal,
100 este a noastră Unire.

100 suntem toţi în al nost' suflet,
100 suntem toţi eroi ai viitorului,
100 suntem toţi cu inima română, 
100 este a noastră Unire.

LIBERTATE!    

Câmpan Diana, a X-a C
Coordonatorr: Mureșan Codruţa 

Steagul nostru tricolor și gândul cel românesc,
le poartă domol apele albastre și adânci
spre câmpii cu holde aurite,
ce falnic răsar din sângele soldaţilor noștri.
Ei au căzut demult și numele lor le strigă acum doar vântul 
rece și singuratic.
Din moartea lor s-a născut ţara noastră… casa noastră. 
Din sacrificiul lor ne-am născut noi!
Glasul lor e în ciripitul zburătoarelor, 
glasul lor răsună și azi adânc în conștiința noastră, în 
sufletul nostru:
“Noi am sacrificat tot ce am avut și ce-am iubit
să vă făurim un trecut.
Am părăsit viaţa prea devreme
ca voi s-aveţi azi o casă și libertate! 
Acum e datoria voastră s-o păstraţi,
să rupeţi din rădăcini răul ce vrea să v-asuprească, 
să vă fure gândul și sufletul. 
Închideţi-i în inima munţilor,
aruncaţi-i în abisurile mării!
E dreptul vostru din naștere… nu-i lăsaţi să-l ia!
Libertatea de de drept a voastră! 
Să nu-i ascultaţi când vă strigă că sunteţi prea mici,
când spun că nu puteţi schimba nimic… că sunteţi nimic!
Priviţi-i doar în ochi, să știţi cum arată răul
și pășiţi pe-a voastră cale, spre al vostru destin…
S-aveţi sufletul și mintea larg deschise
ca să aduceţi libertatea și celor încremeniţi în indiferenţă și 
minciuni. 
Aduceţi libertatea neamului vost'!
Voi sunteţi ultima Lui șansă!

Univers ascuns 

CITEȘTE, CREEAZĂ, CONVINGE

Privim exteriorul fiecărui om din viaţa 
noastră şi nu ne dăm seama de ceea ce 
ascundem în interiorul nostru cu adevărat. 
Acest lucru mi s-a demonstrat atunci când am 
avut ocazia de a păşi dincolo de coperta 
sugestivă a unei cărţi, care, între timp, a 
devenit preferata mea, „Minunea”  de R.J. 
Palacio.

Această  carte mi-a arătat adevărata 
valoare a oamenilor, acea valoarea care se 
ascunde, probabil, sub învelişul exterior, 
obișnuit al fiecăruia dintre noi. Sub mulţimile 
de riduri şi poveri ale vieţii care îşi pun 
amprenta asupra aspectului nostru fizic, dar 
întărindu-ne sufletul, devenim persoane cu 
adevărat frumoase.

„Minunea” scoate în evidenţă lucrurile 
care chiar contează în viaţa noastră, reuşind 
să evidențieze anumite principii şi criterii 
după care oamenii ar trebui să se ghideze în 
viaţă. Pentru asta a fost creat personajul 
principal al cărţii, August Pullman, un copil 
de numai 10 ani, care a avut ghinionul de a se 
naşte cu o diformitate facială. 

La început, părinţii îl protejează pe 
August, educându-l acasă şi ţinându-l departe 
de privirile neplăcute ale străinilor care se 
grăbesc și pun eticheta în funcţie de aparențe. 

După un timp, părinţii săi decid ca August să 
studieze la o şcoală normală, el fiind, de 
altfel, un copil normal, cu o capacitate de 
învăţare ca oricare alt copil obişnuit. La 
şcoală, acesta se confruntă cu un amalgam de 
priviri care-i judecă aspectul fizic, fără a 
încerca să-i descopere cu adevărat calităţile. 
Însă reuşeşte să îşi facă prieteni care îl 
acceptă şi îl apreciază pentru ceea ce 
trasmnite prin bunătatea și calităţile 
sufleteşti, cu care nu te naşti, ci pe care le 
dobândeşti.  Acestea ar trebui să fie 
principalele criterii după care să analizăm un 
om şi în funcție de care să-l apreciem. 

Până la urmă...ce înseamnă aspectul 
fizic? E doar o simplă carcasă sub care ne 
ascundem adevăratele calităţi de cei care ni 
le-ar putea distruge, calităţi atât de fragile 
care dacă sunt agresate, nu se refac atât de 
repede cum se reface o rană corporală.
 	 Rănile sufleteşti se vindecă atât de 
greu, deoarece nu pot fi tratate decât cu 
simple mângâieri, pe care le căutăm în 
diferite persoane, nu mereu dispuse să ne-o 
ofere,  ceea ce duce cu gândul la faptul că: 
CEEA CE E MAI SCUMP PE LUME, 
ESTE DE FAPT, GRATUIT.

PRINTRE MINUNI
GHIȘE LORENA, a XII-a D,

Ai îndrăznit vreodată a dori
Senzații incitante de-a găsi?!
Facil ... doar deschizând o carte,
Deodată, gândul tău cutreieră departe .

Și, pătrunzând adânc în ea, 
Vei regăsi puterea de a savura,
Și toată mintea ea-ți va captura,
 Iar sufletu-ți puternic va vibra.

Și curios fiind sau doar pasionat de-o carte,  
Încet păși-vei pe-un alt tărâm, dinstinct de-a ta 
realitate 
Vei reflecta, trecând printr-însul 
Treptat abandonându-ți simțul.

Involuntar, de câte ori citești 
O mie de povești poți să trăiești, 
Poți experimenta tot ce-ți dorești, 
Îți trebuie doar curajul... să pășești... 

Univers ascuns

PETRUȘ MĂDĂLINA, a XII-a D,
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Câmpan Diana, a X-a C
Coordonator: profesor Mureșan Codruța 
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CITEȘTE, CREEAZĂ, CONVINGE

Am început cu emoție și cu paşi mici, la fel 
ca şi vârsta pe care o aveam, vârsta la care 
eram obişnuită să pun mâna pe cartea cea 
mai colorată, cu cele mai frumoase şi 
atractive coperte... Plimbându-mă printre 
rafturile bibliotecii de la şcoală, ele parcă mă 
chemau, mă invitau în lumea lor. Erau 
aşezate frumos, într-o ordine perfectă, puţin 
înclinate în rafturi... 

Am început să citesc poveştile pe care 
toţi copiii obişnuiesc să le savureze la vârsta 
aceea. Deşi par nişte poveşti banale şi 
puerile, ele secretă o morală din care putem 
trage învățăminte, indiferent de vârsta la 
care ne aflăm. Am început cu poveşti şi 
basme cu prinţese şi răufăcători precum 
Capra cu trei iezi, Albă-ca-Zăpada sau 
Povestea lui Harap Alb. Citindu-le, am 
învăţat că binele întotdeauna va fi 
învingător, că nu pot să am încredere în 
străini, iar sfaturile părinţilor trebuie puse 
întotdeauna pe primul loc, deoarece ei sunt 
singurii care îmi vor dori binele mereu. 
Pierzându-mă printre rândurile înşiruite pe 
fiecare pagină, cartea se transforma într-un 
univers fără limite, o lume în care puteam să 
mă transpun, să fiu orice personaj îmi 

doream şi să iau parte la acţiunea care mă 
ţinea constant în suspans. 

Crescând, odată cu mine a crescut şi 
numărul cărţilor citite, dar şi capacitatea 
mea de a gândi, de a înţelege, de a analiza. 
Astfel, făcând legătura între ceea ce citeam 
şi ceea ce se întâmplă în viaţa reală, am 
constatat faptul că răufăcătorii chiar există şi 
nu sunt doar un produs al imaginaţiei 
scriitorului sau că banul și valorile materiale 
pot ajunge cea mai mare slăbiciune a 
omului ,  subjugându- l ,  f i ind cauza 
principală a destrămării familiei. 
            Pentru fiecare cititor, cartea poate 
avea diferite semnificaţii şi roluri. Pentru 
mine, cărţile au devenit adevăraţi prieteni, 
care nu trădează niciodată şi de la care am 
avut de învăţat doar lucruri utile, care au 
contribuit la evoluţia mea, la tot ceea ce 
am devenit eu azi: tolerantă, sensibilă la 
nevoile altora, empatică, îndrăgostită de tot 
ceea ce este agreabil și frumos în jurul 
meu, mai exact cărțile m-au învățat să 
apreciez ceea ce mă înconjoară, deoarece... 
la un moment dat... povestea se termină, 
iar regretele sunt tardive...  

Cartea - lecție de viață SZILAGYI PAULA, a XII-a D,

Omenirea e doar un număr care variază,
Fiecare cifră are o alta pe care o favorizează;
Indiferent de mărime sau culoare 
O cifră tot aceeaşi valoare o are.

Mâna pe care o întinzi
Şi cea care ți se întinde

Tot la fel o prinzi
De culoare și de iq nu depinde.

Prejudecăți, cazanul în care se fierb războaie.
Ura, focul ce aprinde sub cazan paie
Egoul este apa din cazan, 
Iar doctrina purifică rețeta de tot ce e uman.

Diferențe
ADRIAN SOCOLAN , a XI-a G,

CITEȘTE, CREEAZĂ, CONVINGE

Natura, entitate misterioasă…
O artistă înnăscută,
Fiecare răsărit, apus
Este o creaţie nouă, necunoscută.

Datorită ţie văd florile cum cresc,
Curcubeele tale mă fac să zâmbesc.
Pânzele pe care le pictezi
Nu o să le pot descrie într-o mie de vieţi.

Dacă ţi-e bine, e soare şi frumos,
Dacă ţi-e rău, e trăsnet şi furtună.
Echilibrul e regula de bază
Tu nu uiţi nicio rază.

An de an, fie vară, toamnă, iarnă
Zi de zi, oră de oră...
Mereu creezi o  pată nouă de culoare
Ce prinde viaţă pe pânza ta fermecătoare.

Îţi mulțumesc pentru culorile tale,
Fără ele viaţa n-ar avea valoare.
Pentru fiecare detaliu acordat creaţiei tale
Îţi rămân datoare...

Am aşteptat de la răsărit până la apus
Să văd ce creaţie ai mai adus.
Niciodată  nu m-ai dezamăgit,
Parcă ai ştiut ce mi-am dorit.                                 

Aceea ce  creează în neştire
SZANTO ELLA ANDREEA, a IX-a E,

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
Pentru îndurarea şi bunătatea Lui,
Dacă El nu s-ar fi îndurat
Tu zăceai tot în păcat.

Suflete, trezeşte-te,
Laudă pe Domnul pentru lucrarea Sa,
Tot ce El ți-a dat
Rămâne-n veci binecuvântat!

Suflete, mulțumeşte Domnului
Pentru toate binecuvântările Lui,
Penteu jertfa de pe cruce,
Pentru Fiul întrupat,
Pentru tot ce El ți-a dat!

Adu-I, suflete, mulțumire
Pentru a Sa înțelepciune,
Pentru planul de salvare,
Ce-a făcut în om minune,
Pentru ziua de Înălțare,
Pentru a cerului splendoare.

Mulțumește, suflete…

PINTEA PAULA a IX-a H,
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CITEȘTE, CREEAZĂ, CONVINGE
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CITEȘTE, CREEAZĂ, CONVINGE
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En 2015, l'Institut Français de Roumanie a eu l'idée 
du projet « Haikunoi » pour célébrer le 20 mars, 
Journée Internationale de la Francophonie. Le titre 
de ce beau projet est un jeu de mots : « hai cu noi » - « 
viens avec nous » en roumain, mais fait penser aussi 
à une forme poétique japonaise, le haïku. 

#HAIKUNOI2018

L'évènement est organisé par l'Institut Français de 
Roumanie, le Groupe des Ambassades, les 
Délégations et les Institutions Francophones de 
Roumanie (GADIF),  en partenariat  avec 
l'Organisation Internationale de la Francophonie – 
le Bureau pour l'Europe Centrale et de l'Est (OIF-
BRECO) et avec la participation de plus en plus 
nombreuses des établissements scolaires de 
l'enseignement préuniversitaires (collèges et 
lycées), mais aussi des universités et des sociétés et 
des entreprises ayant des domaines d'activités 
divers.       

Chaque année, les élèves de la filière bilingue-
francophone de notre lycée ont participé à ce projet 

international: pour une journée, beaucoup d'élèves 
sont devenus poètes! 

De la collection de cette année, nous avons choisi de 
evous présenter les créations des élèves de la 12  D. 

Le 20 mars, nous avons eu des invités de la Faculté 
des Lettres de notre ville – Madame Delia Suiogan, 
vice-doyen, et Madame Mihaela Munteanu, 
ancienne élève de notre lycée et conférencier à la 
chaire de français du Centre Universitaire Nord de 
Baia Mare. Elles ont été accompagnées de quelques 
étudiantes – anciennes élèves de la filière 
francophone de notre lycée - qui ont présenté leurs 
haïkus devant tous les participants au pique-nique 
poétique 2018.  

Rejoignez-nous l'année prochaine pour que nous 
célébrions ensemble la Journée Internationale de la 
Francophonie, en écrivant des haïkus (c'est simple 
et amusant !) et en participant à un pique-nique 
poétique à la française (c'est délicieux)!

Rodica MONE 

Pique-nique poétique HAIKUNOI – une 
marque déposée de l'Institut Français de 

Roumanie

Mes pensées sont douces
mon âme attend que
le printemps arrive maintenant

Mădălina Petruş

Les arbres ont bourgeonné
le soleil est dans le ciel
les oiseaux volent

Mihaela Pintea

Une atmosphère fraîche
un paysage ensoleillé
par le Roi Soleil

Denisa Podină

Dans le ciel bleu
on voit l’amour de loin
les oiseaux volent

Dans un beau jardin
le printemps est visible
les perce-neige poussent

Melisa Pop Le soleil est beau 
la nature prend vie maintenant
l’hiver part d’ici

Ioana Stoica

Mon amour pour toi
fleurit toujours dans mon âme
quand je te vois là

Paula Szilagyi
Ce matin tous les oiseaux 
et les fleurs solitaires
se réveillent en silence 

Anca Vlad

L’hiver est passé
la nature belle renaît
les oiseaux chantent fort 

Raluca Aim

Le papillon vole
les fleurs coloriées fleurissent
le printemps est ici

Larisa Bajko

Le printemps est beau
les hirondelles reviennent
dehors il fait beau 

Paul Buciuman

Le printemps arrive
avec ses belles fleurs
et des jours ensoleillés 

Mălina Cudrici

Ton âme plein d’amour
me fait tomber amoureuse
tu es si charmant

Denisa Dragomir

Le jeu du soleil
sur la rétine de l’œil
l’arc-en-ciel arrive

Corina Feder

Le papillon rouge
le soleil brillant et jaune
les fleurs roses

La vie est l’amour
l’amour est un sentiment
un sentiment fort

Alexandra Gheţe

Un feu de nos âmes
nous illumine le chemin
c’est l’amour entre nous 

Lorena Ghişe

Les neiges sont parties
les fleurs sont ici
le printemps est arrivé

Victor Lupşa

Le printemps est là
les oiseaux chantent fort
il fait beau aujourd’hui

Sara Lupşe

Elle est pleine de vie

béatitude de printemps

oh, douce rêverie! 

Norbert Nemeş

L’amour juvénile
est fragile et tendre
comme un perce-neige

Daiana Nemeş

XIIe D 
professeurs coordinatrices: 

Rodica MONE et Maria CIUMĂU
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L'Olympiade Nationale de Langue Française ~
 Le concert de Keo

 Cette année j'ai eu le privilège de participer à 
l'Olympiade Nationale de langue française qui s'est 
déroulée à Buzău. À cette occasion, j'ai pris part, pour 
la première fois à un concert soutenu d'un jeune 
monsieur avec beaucoup de qualités: Keo.
       	 Au début du concert toutes les lumières se sont 
éteintes et au milieu de la scène est apparu le chanteur 
avec sa troupe.
   	 Tout d'abord, j'ai été impressionnée par 
l'attitude de l'artiste, qui a été très sympa quand il a 
parlé de ses premières chansons en français. Sa voix 
très masculine, mais en même temps chaleureuse et 
douce m'a fasciné. Ses chansons sont ravissantes et la 
manière dont il les interprète aussi. J'ai bien aimé les 
chants "La vie est live" et "Le vent nous portera'', parce 
qu'ils ont un beau message.
 	   L'atmosphère était extraordinaire, magique! 
Les jeunes ont chanté avec la troupe et tout le monde se 
sentait parfait. Keo a impressionné avec sa beauté, ses 
mots et avec sa voix. Au-delà du talent, il a attiré 
l'énergie positive comme un aimant.
  	   Cette expérience inoubliable passée dans la 
compagnie de mes amis de tout le pays restera toujours 
dans mon cœur.
	   Et parce que j'aime tellement la musique 
française j'ai écrit une chanson qui s'appelle 
"Souvenirs" Et pourquoi une chanson? Parce que nous  
avons tous des chansons dans le cœur et la mémoire. 
Avec la chanson, nous sommes tous un peu artistes, un 
peu poètes et surtout très humains!

  C'est un texte avec lequel j'ai participé à un 
concours d'écriture, Chansons sans frontières, un 
événement international et unique. Chansons sans 
frontières est une communauté réunie autour de la 
chanson, la liberté et la langue française. À Chansons 
sans Frontières, on aime et on pratique la chanson dans 
toutes  ses  décl ina isons ;  t radi t ionnel le  ou 
contemporaine, engagée, drôle, métissée, festive… La 
chanson est un art universel, les chansons dépassent 
toutes les frontières.
 CSF#12, "des histoires aux couleurs du monde entier" 
a été une édition exceptionnelle: 1085 participations 
de 123 pays différents dans le monde.

Souvenirs

Les jours de printemps,
Le ciel clair et le beau temps,
Le parfum des lilas,
Tout me fait me souvenir de toi...

Réfrain:
Me manquent tous les jours
Et ta faiblesse
Me manque ton sourire
Aussi ta tendresse.

Ta chemise colorée,
Ta personne distinguée,
Ton parfum spécial
Et ta marche géniale.

L'automne est passé,
Mais dans mon coeur tu es resté.
J'aimerais t'embrasser,
Mais la distance nous a séparé.

Une vie entière,
Sans aucune barrière,
Notre amour suffisera
Parce que je crois en toi.

Eliza LAKATOS, IX-ème D

,,Un artiste doit toujours chercher à donner 
de la personnalité à une chanson”.

                                                                                                                                
Henri Salvador

Le français à travers les pays
Maidanciuc Ionela Daria

X-ème D

Je m'appelle Maidanciuc Daria 
Ionela, et je suis née en 2001, à Baia 
Mare. Quand j'avais dix ans, mes parents 
ont décidé de partir de Roumanie pour la 
France, car cela faisait quatre ans que 
mon père travaillait là-bas. Cette idée 
m'enchantait énormément, je voulais 
partir, découvrir un autre monde. Le 
problème c'était la langue: je ne 
connaissais pas un mot en français. 

Au début, j'ai dû faire face à des 
moqueries de la part de certains élèves de 
l'école, mais heureusement, avec le 
temps j'ai eu la chance de connaître des 

personnes avec un cœur en or, qui m'ont 
beaucoup aidé. De plus, j'étais très 
optimiste, cela m'a beaucoup fait 
progresser. Je voulais toujours prouver 
aux autres qu'apprendre une nouvelle 
langue, n'était pas impossible.
 	 J'ai eu la chance d'étudier dans une 
très bonne école. Dans cette école, les 
élèves étaient évalués pour ce qu'ils 
savaient et non pas pour ce qu'ils étaient; 
autrement dit, si tu faisais des efforts et tu 
voulais progresser, tu pouvais y arriver, 
tout était très juste. On ne te donnait pas 
le maximum de points, si tu ne le méritais 
pas. De plus, pendant les heures de cours, 
les élèves n'hésitaient pas à poser des 
questions; ils n'avaient pas peur de faire 
des fautes.

Quand j'ai appris qu'on allait 
retourner en Roumanie, j'ai été assez 
malheureuse de laisser une partie de moi 
en France, mais j'étais impatiente de 
vivre de nouvelles expériences, de 
découvrir et d'apprendre plus de choses 
sur mon pays.

Le  Lycée  Na t iona l  "Miha i 
Eminescu", dans lequel j'ai l'honneur 
d'étudier, me plaît beaucoup, j'ai été 
chaleureusement accueillie par ma 
classe, je ne m'attendais pas à ce que je 
m'intègre aussi vite. En plus, avoir cinq 
heures  de  f rançais  par  semaine 
m'enchante; j'ai appris énormément de 
choses, des choses que je ne connaissais 
pas avant, notamment beaucoup de 
notions de grammaire. Je me suis aussi 
rendu compte que savoir parler le 
français n'est pas suffisant; il faut 
persévérer et exercer pour réussir!
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Aussi ta tendresse.

Ta chemise colorée,
Ta personne distinguée,
Ton parfum spécial
Et ta marche géniale.

L'automne est passé,
Mais dans mon coeur tu es resté.
J'aimerais t'embrasser,
Mais la distance nous a séparé.

Une vie entière,
Sans aucune barrière,
Notre amour suffisera
Parce que je crois en toi.

Eliza LAKATOS, IX-ème D

,,Un artiste doit toujours chercher à donner 
de la personnalité à une chanson”.

                                                                                                                                
Henri Salvador

Le français à travers les pays
Maidanciuc Ionela Daria

X-ème D

Je m'appelle Maidanciuc Daria 
Ionela, et je suis née en 2001, à Baia 
Mare. Quand j'avais dix ans, mes parents 
ont décidé de partir de Roumanie pour la 
France, car cela faisait quatre ans que 
mon père travaillait là-bas. Cette idée 
m'enchantait énormément, je voulais 
partir, découvrir un autre monde. Le 
problème c'était la langue: je ne 
connaissais pas un mot en français. 

Au début, j'ai dû faire face à des 
moqueries de la part de certains élèves de 
l'école, mais heureusement, avec le 
temps j'ai eu la chance de connaître des 

personnes avec un cœur en or, qui m'ont 
beaucoup aidé. De plus, j'étais très 
optimiste, cela m'a beaucoup fait 
progresser. Je voulais toujours prouver 
aux autres qu'apprendre une nouvelle 
langue, n'était pas impossible.
 	 J'ai eu la chance d'étudier dans une 
très bonne école. Dans cette école, les 
élèves étaient évalués pour ce qu'ils 
savaient et non pas pour ce qu'ils étaient; 
autrement dit, si tu faisais des efforts et tu 
voulais progresser, tu pouvais y arriver, 
tout était très juste. On ne te donnait pas 
le maximum de points, si tu ne le méritais 
pas. De plus, pendant les heures de cours, 
les élèves n'hésitaient pas à poser des 
questions; ils n'avaient pas peur de faire 
des fautes.

Quand j'ai appris qu'on allait 
retourner en Roumanie, j'ai été assez 
malheureuse de laisser une partie de moi 
en France, mais j'étais impatiente de 
vivre de nouvelles expériences, de 
découvrir et d'apprendre plus de choses 
sur mon pays.

Le  Lycée  Na t iona l  "Miha i 
Eminescu", dans lequel j'ai l'honneur 
d'étudier, me plaît beaucoup, j'ai été 
chaleureusement accueillie par ma 
classe, je ne m'attendais pas à ce que je 
m'intègre aussi vite. En plus, avoir cinq 
heures  de  f rançais  par  semaine 
m'enchante; j'ai appris énormément de 
choses, des choses que je ne connaissais 
pas avant, notamment beaucoup de 
notions de grammaire. Je me suis aussi 
rendu compte que savoir parler le 
français n'est pas suffisant; il faut 
persévérer et exercer pour réussir!
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Le Concours de traduction poétique „Irina Mavrodin”
II-ème Édition, 2017-2018

Une quarantaine d'élèves du Lycée National 
„Mihai Eminescu” Baia Mare coordonnés par les 
professeurs: Rodica Mone, Nicolae Weisz, Maria 
Ciumău, Delia Mureșanu, Ramona Astalâș, Aneta 
Făzăcaș, Mihaela Popan, Mirela Ardelean, Ramona 
Fonai, Sanda Inceu ont participé à ce concours 
destiné aux jeunes aspirants au titre de traducteur.
 	 Les deux poèmes proposés par les 
organisateurs du concours sont écrits par Géo 
Norge, un poète belge d'expression française, le 
poète qui a le plus contribué à la vitalité de la poésie 
francophone. Comme il ne se prenait pas beaucoup 
au sérieux, on a souvent tendance à ne pas le prendre 

au sérieux. C'est un tort: sa poésie, pour légère 
qu'elle puisse paraître n'en rend pas moins compte 
d'une palette étendue de bouleversements intérieurs, 
où, entre autres, la foi et le désespoir ont chacun leur 
tour. Il ne joue pas au poète, il est le plus 
naturellement du monde poète et plutôt que 
d'essayer de nous impressionner par des acrobaties 
verbales, il voudrait bien nous parler et nous 
rejoindre. Sa langue colorée, charnelle, vivante, 
joueuse, sa "langue verte" pour emprunter le titre 
d'un de ses livres publiés à la NRF, y parvient le plus 
souvent.

En forêt                                                                        Réveil          
La fille au garçon                                                        Le petit jour poreux
Parlait de façon                                                           qui efflue,
        Si douce.                                                              réhabite 
                                                                                     nos vitreuses pensées 
On dirait sous bois
Un petit patois                                                             On s'entoge encore une fois
        De source.                                                           du faux habit de soi-même.
                                                                                     
La main jeune d'elle                                                   On replâtre le masque d'hier
En celle de lui                                                             à ce visage trop frileux
        Gîtant                                                                  de sa nudité.
 
Si frêle en son nid,                                                      On reprend sa vie – pliée
C'est une hirondelle-                                                  sur un fauteuil
        Enfant.                                                                au pied du lit –
                                                                                    comme un vêtement qu'on soigne. 
Le meilleur de Dieu,
Des temps et des lieux,                                               On inventorie la risqueuse
        C'est eux.                                                            monnaie des paroles qu'il faudra dire, 
 
Ineffable, étrange                                                        la trouble marchandise
Façon loin des cieux                                                   des gestes qu'il faudra faire.
        D'être anges.
                                                                                    Pour demeurer la dupe 
Ne bougez plus, même                                               de son signalement. 
Pour baiser leur front,
        Comètes.                                                             Et chacun trouve naturel
                                                                                    de n'être pas devenu
Ça vaut bien la peine                                                   un autre.
Que les choses rondes
        S'arrêtent !                                                                        (Plusieurs malentendus, 1926)    
 
J'exagère ? Ô doux,
Ce lit de fougères,
        C'est tout !
 
Cet heureux cénacle
Est le seul miracle
        Au monde.
 
L'amie et l'amant,
Tout le firmament
        Autour !
 
Grondez-le, tambours:
On ne vit que pour
        L'amour !              (La langue verte,1954)

prof. Ramona Astalâș

PREMIER PRIX
Mădălina DRAGOȘ
 XI-ème D
Professeur coordonnateur: Delia MUREȘANU
Deşteptare 
             Zorii poroși
          Care dau năvală
         Revin să locuiască
   Gândurile noastre sticloase

         Îmbrăcăm încă o dată
Falsele veșminte ale propriei persoane

      Repunem masca de ieri
     Pe această față prea rece
            În nuditatea ei

    Ne reluăm viața împăturită
              Pe un fotoliu
         La capătul patului
  Ca o haină de care avem grijă

Inventariem mărunțișul riscant al vorbelor
         Care ar trebui spuse

            Marfa confuză
A gesturilor care ar trebui făcute

Pentru a rămâne cel ce-și ascunde
           Înfățișarea reală

       Și fiecare găsește normal
       Că nu a devenit altcineva.
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II-ème Édition, 2017-2018
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naturellement du monde poète et plutôt que 
d'essayer de nous impressionner par des acrobaties 
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rejoindre. Sa langue colorée, charnelle, vivante, 
joueuse, sa "langue verte" pour emprunter le titre 
d'un de ses livres publiés à la NRF, y parvient le plus 
souvent.
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        Si douce.                                                              réhabite 
                                                                                     nos vitreuses pensées 
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Un petit patois                                                             On s'entoge encore une fois
        De source.                                                           du faux habit de soi-même.
                                                                                     
La main jeune d'elle                                                   On replâtre le masque d'hier
En celle de lui                                                             à ce visage trop frileux
        Gîtant                                                                  de sa nudité.
 
Si frêle en son nid,                                                      On reprend sa vie – pliée
C'est une hirondelle-                                                  sur un fauteuil
        Enfant.                                                                au pied du lit –
                                                                                    comme un vêtement qu'on soigne. 
Le meilleur de Dieu,
Des temps et des lieux,                                               On inventorie la risqueuse
        C'est eux.                                                            monnaie des paroles qu'il faudra dire, 
 
Ineffable, étrange                                                        la trouble marchandise
Façon loin des cieux                                                   des gestes qu'il faudra faire.
        D'être anges.
                                                                                    Pour demeurer la dupe 
Ne bougez plus, même                                               de son signalement. 
Pour baiser leur front,
        Comètes.                                                             Et chacun trouve naturel
                                                                                    de n'être pas devenu
Ça vaut bien la peine                                                   un autre.
Que les choses rondes
        S'arrêtent !                                                                        (Plusieurs malentendus, 1926)    
 
J'exagère ? Ô doux,
Ce lit de fougères,
        C'est tout !
 
Cet heureux cénacle
Est le seul miracle
        Au monde.
 
L'amie et l'amant,
Tout le firmament
        Autour !
 
Grondez-le, tambours:
On ne vit que pour
        L'amour !              (La langue verte,1954)

prof. Ramona Astalâș

PREMIER PRIX
Mădălina DRAGOȘ
 XI-ème D
Professeur coordonnateur: Delia MUREȘANU
Deşteptare 
             Zorii poroși
          Care dau năvală
         Revin să locuiască
   Gândurile noastre sticloase

         Îmbrăcăm încă o dată
Falsele veșminte ale propriei persoane

      Repunem masca de ieri
     Pe această față prea rece
            În nuditatea ei

    Ne reluăm viața împăturită
              Pe un fotoliu
         La capătul patului
  Ca o haină de care avem grijă

Inventariem mărunțișul riscant al vorbelor
         Care ar trebui spuse

            Marfa confuză
A gesturilor care ar trebui făcute

Pentru a rămâne cel ce-și ascunde
           Înfățișarea reală

       Și fiecare găsește normal
       Că nu a devenit altcineva.
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MENTION
Paula SZILAGYI
XII-ème D
Professeur coordonnateur: Rodica MONE

Trezire
Zorii zilei blând se revarsă,
Pătrund în obscurul gândurilor noastre. 

Ne reîntoarem la obicei - falsitatea 
De a fi noi înşine.

Ne punem iar masca de ieri
Pe-această privire atât de fadă

Ne recăpătăm viaţa,
Încercând să avem grijă de ea
Ca de un drag veşmânt.

Reinventăm cuvintele pe care
Va fi nevoie iar să le rostim,

Povara apăsătoare a gesturilor
Pe care va trebui iar să le facem.

Pentru a stărui în minciuna 
Propriei înfăţişări. 

Şi fiecare din noi încearcă
Să nu devină un altul. 

MENTION
Flaviu MUREȘANU
 XII-ème C
Professeur coordonnateur: Ramona ASTALÂȘ

În pădure 
Fata îi vorbea băiatului
Atât de duios.

Ai fi zis că, în pădure
E un murmur de izvor.

Tânăra-i mână
Într-a lui poposind

Atât de delicată în al ei cuib
E o rândunea-copil.

Ce e mai bun de la Dumnezeu
Din timpuri și locuri
Sunt ei.

Inefabil, ciudat fel de-a fi îngeri
Departe de ceruri.

Nu mai mișcați
Nici măcar pentru a le săruta fruntea
Voi, comete!

Merită osteneala
Ca lucrurile rotunde
Să stea în loc!

Exagerez? O, dulce,
Acest culcuș de ferigă
E totul!

Acest fericit cenaclu
E singurul miracol
Din lume.

Prietena și amantul
Toată bolta cerească
În jur!

Mustrați-l, tobe
Nu trăim decât 
Pentru iubire!

   

  He was walking down Bourbon Street, 

glancing briefly at the lamp posts which led 

his way through the darkness of the night. 

The lights were starting to hurt his eyes, so 

he averted his gaze and pulled his hat lower. 

He had a steady pace, leisurely walking on 

the pavement, his hands in his coat pockets. 

Another cold and dark night. But nothing he 

wasn't familiar with.

     But something was different that 

particular night. The corner which was 

always empty, with the flickering light 

above, was now filled up with the presence 

of a woman, dressed in a long, white coat, 

matching hat adorning her head. She is here. 

She has actually showed up. He smiled a bit, 

but when he remembered, he clenched his 

fists and his smile faltered. She couldn't see 

him. He was a beast. A monster. He tried to 

turn back, to run away but in vain. The 

woman was heading in his direction. It was 

too late.

“Good evening!” she greeted him, trying to 

get a good look at his face, but he wouldn't 

let her.

“You are the one that's always at my 

window, aren't you?” He merely nodded 

before trying to duck past her and get away. 

She will end up getting hurt and it will be all 

his fault.

     She grabbed his arm and pulled him back 

to face her, in the process making his hat fall. 

He looked up and saw terror in her eyes. The 

woman was frozen in place, not knowing 

what to do next. Just stand there and stare at 

the creature in front of her. His eyes, they 

were glowing red in the darkness. When she 

recovered from her shock, she stumbled 

backwards and ran down the street, as if to 

escape something evil. 

That's how it should be. A monster 

shouldn't be with an innocent girl like her. 

He feared that he was going to taint the frail 

woman if they met again. Looking at the 

moon, he prayed again to escape from this 

curse. Placing his hat back onto its place, he 

walked on his way, his head hanging so low 

that it was only the moon to watch over him.

( story inspired by STING's song 

Moon over Bourbon Street)

A Night Encounter

Diana Maria Săsăran, IXE
Profesor Coordonator: Luminița Faur

MENTION D'HONNEUR
Roxana POCOL
 XI-ème C
Professeur coordonnateur: 
Ramona ASTALÂȘ

Trezire
Mirosul umed al zorilor de zi 
locuiește din nou în
gândurile noastre obscure.

Și iar ne învelim 
cu falsul veșmânt.

Cârpim masca de ieri
a acelui chip înfrigurat 
de a sa goliciune.

Reluăm viața-împăturită
pe un fotoliu
la marginea patului-
ca o haină pe care o îngrijim.

Aruncăm ca la ruletă
cuvintele ce vor trebui spuse,
gesturile ce vor trebui făcute.

Pentru a continua înșelăciunea 
aparențelor.

Și fiecare consideră firesc
de a nu deveni 
un altul.
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Mustrați-l, tobe
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glancing briefly at the lamp posts which led 

his way through the darkness of the night. 

The lights were starting to hurt his eyes, so 

he averted his gaze and pulled his hat lower. 

He had a steady pace, leisurely walking on 

the pavement, his hands in his coat pockets. 

Another cold and dark night. But nothing he 
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backwards and ran down the street, as if to 

escape something evil. 

That's how it should be. A monster 

shouldn't be with an innocent girl like her. 

He feared that he was going to taint the frail 

woman if they met again. Looking at the 

moon, he prayed again to escape from this 

curse. Placing his hat back onto its place, he 

walked on his way, his head hanging so low 

that it was only the moon to watch over him.

( story inspired by STING's song 
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Eshter,the wonder pig is a great short 
film which teaches you an important lesson 
and that is: even animals should be 
respected. What happens is that Derek and 
Steve get a message on Facebook being 
asked if they would like to buy a mini pig. 
They agree and that is when their 
adventure takes off.

Derek isn`t fond of her at first 
because he thinks she would stink and be 
dirty all the time but, after a short period of 
time, he gets really attached to her. They 
are happy with her until the vet “drops the 
bombshell”. She is not a mini pig but a 
commercial pig. From that moment on, 
everything starts to go downhill. Derek tries 
to sell Esther jokingly but they can`t get rid 
of her because they have started seeing her 
as a family member. They eventually 
become vegan and raise money for a farm 
sanctuary,  which is  a  place where 
abandoned and abused animals are 
sheltered.

The message of Esther`s story is for 
the viewer to see how commercial pigs are 
mistreated while raised and killed in 
slaughter houses. They are tortured with 
no mercy at all. That`s why Steve and Derek 
have adopted what they call an “approved 
Esther lifestyle”, to prevent killing pigs. 

After watching the video, I see 
animals with different eyes. Even though 

we eat meat, we don`t have and we 
shouldn`t torture animals. They should be 
raised with love not hate and disrespect.
The moral of the story is that you should 
never mistreat any creature regardless of 
who or what they are. Everyone has rights 
and feelings, although you may think pigs 
(in this case) are emotionless and stupid, 
they are way more than that. They are 
just like human: intelligent, loveable, 
caring.

Aissa Szazs, IX E,
Coordonator Luminița Faur

Esther - the wonder pig
Olaf-
						the	snowman

I am scared. All I know is that I'm alive 
and I'm staying in a big room in witch I can 
see only ice and snow but wait! Now I notice 
two little girls who are staying on the floor. 
One of them is hurt: '' Mom, dad! It's okay 
Anna, I got you'' said one of the girls.

I am afraid of what can happen next 
so I am running now away from this castle, in 
the woods, where I can find myself. Stop! I 
can't move anymore because I am shocked. I 
don't have any arms I have.. sticks. Long, thin 
sticks instead of arms and look! I have such a 
big, fluffy belly, I love it! I am perfect but.. 
no.. there is something orange in front of my 
eyes. There is my nose! A long, strong nose 
witch is actually a carrot. I'll get used with it. 

	 -After 3 years-
It's perfect in the woods because now, 

everything is frozen and there is snow 
everywhere. I love winter. 

I can hear a voice '' I never knew 
winter can be so beautiful.'' But I know it can 
be so I am telling the little girl now a few 
words about this perfect winter. She, and 
her friend, start to mess around with my 
head. They stopped now and they are 
helping me to put my head on my body. My 
nose is missing but the little girl found it 
immediately. She put my nose on but now it 
is so small and cute! No, the big, ugly, old 
carrot is back. I present myself as being Olaf. 
I tell them I love warm hugs and they are 
asking me if I know where Elsa, the girl who 
gave me life 3 years ago, is. They are telling 
me that they have to find her so, she can 
bring summer back! I always loved the idea 
of summer, sun and hot stuff! I love to close 
my eyes and imagine what it would be like 
when summer does come. I start to dance 
and sing about summer and now, it's time to 
bring back summer! I am leading them to 
Elsa's frozen castle. I found a way in the 
mountain witch leads us to Elsa's castle so, I 
went in there with Anna and Steve. 

I guess Anna doesn't know how to 
knock at a door because she isn't. In the end 
she did. She don't want me to go in the castle 

and she wants to give her a minute so, I start 
counting down. We hear a strange noise so 
we break in the castle where Anna is fighting 
with Elsa. A gigantic monster is throwing us 
out now, and it is following us. I am behind 
the guys until I can't see the marshmallow 
and not even the guys so I am screaming: 
''Steve! Anna! We lost the marshmallow, 
where are you people?'' but the big creature 
is standing behind me and he is throwing me 
now down the mountain. We arrive at the 
bottom of the mountain but I can't feel my 
legs! They are so big but, oh, they are Steve's 
leg. I'm perfect again because Steve helped 
me grab my but. And Sven, found us! Now, 
we are going to the love experts to help 
Anna feel better but when we arrived there, 
they told us there is nothing they can do 
because only a true love can unfroze her 
heart. 

''Come on, Olaf, we are going to 
Hans!'' said Steve. Now I am confused, who 
is Hans? but it doesn't matter, let's go kiss 
Hans! 

I meet Anna at the castle but she is 
cold as ice. I have to do something so I am 
lighting the fire in the fireplace at the 
moment. Heat! So, this is heat! It's so warm 
and soft but.. I'm melting but it doesn't 
matter, I have to keep Anna warm and safe. 
We have to stay in there and find another 
true love for Anna to save her. She doesn't 
know what love is but I do! So I tell her, love 
is putting someone else's needs before 
yours just how Hans did! So, Hans is her true 
love! And I saw at the window that, he is 
coming back to the castle. We made it! We 
are out of the castle but the wind is really 
strong so I am flying now all over. 

I am back but it's too late.. Anna 
frozen. She had to save her sister. Hans 
wanted to kill Elsa.. but wait! An act of true 
love can unfreeze a frozen heart! Anna is 
back and Elsa knows now how to bring back 
summer, with love! 

I am melting again but Elsa gave me 
my own, personal cloud! I love everything! 
Heat, the cloud, the castle, the flowers. The 
flowers smells so good I can even eat them!

-The End-

Profesor Andrea Ardelean
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POEM
The thought of loneliness has conquered her mind

while leaves were falling from the sky.
But so it did to the guy who stood in her front,

whose eyes were red and skin was pale.

Exhaustion hanged on their fingertips,
but it could have hardly been noticed 
by the ones who were briefly looking.

The silence of the rising sky
filled their heart, at once, with light.

But the storm was yet to come,
and there was no sight of an umbrella.

It was pouring down with rain
however, she didn't seem to care.

As music was also flooding her ears,
she suddenly felt at peace.

And, while it was chucking down with rain,
she couldn't help but constantly look at the guy-

 whose hands did not hold an umbrella.

TÎNC LARISA, XI C

 The brasserie which is higly enjoyed by several 
youngsters and which is located in the middle of a rather 
small city called Baia Mare, is Bizo. It is ran by a baker 
called Aurel Bizo. Bizo has a vast selection of food, from 
sandwiches and salads to cakes which are all carefully 
made by the most skilful bakers.
	 As you enter the brasserie, you can easily notice the 
big room and the staircase which leads you to the next 
floor where several round-shaped tables are placed. 
Thus, there are more than one hundred places where 
people can enjoy their meal. Moreover, some tables are 
placed by the windows, so people can notice the city's 
crowdedness while a talented pianist is playing a relaxing 
simphony for everyone to enjoy while eating their food. 
Also, some of the paintings on the walls picture the 
accurate images of how Baia Mare looked like years and 
years ago.
	 Even though it is placed in the city centre, I cannot 
feel more relaxed when dining there. Even more, I am 
always impressed by the staff's genuine concern of giving 
everyone, everything they need in order to feel 
comfortable. Also, the mouth-wathering sandwhiches 
always thri l l  me as they are constantly fresh. 
Furthermore, I greatly enjoy the attention they pay before 
putting on sale their products as I have never eaten a 
sandwich or a piece of cake which has gone off.
	 In conclusion, I highly recommend going to Bizo as 
you will enjoy the tasty food and you will also have an 
amazing time there, as the piano is played by an amazing 
instrumentist. Also, the accesable prices make it possible 
for everyone to have a bite from all the delicious salads 
and cakes.

BIZO

TÎNC LARISA, XI C
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Lesefüchse International ist ein Wettbewerb, an dem 

SchülerInnen aus PASCH –Schulen in Mittel- und 

Os teuropa  te i lnehmen können .  Z ie l  des 

Wettbewerbs ist es, die Auseindersetzung der 

Deutschlernenden mit der deutschsprachigen 

Jugendliteratur zu ermöglichen. Jedes Jahr werden  

vier Jugendbücher ausgewählt, die gelesen, 

diskutiert und vorgestellt werden. Behandelt werden 

hoch aktuelle Themen, die für die Jugendlichen von 

Interesse sind: Liebe, Freundschaft, Schule, 

Familienleben, Migration usw. Das ist eine gute 

Ge legenhe i t  fü r  d i e  Schü le r Innen ,  i h re 

Deutschkenntnisse zu verbessern, aber  auch andere 

Fähigkeiten zu entwickeln.

Im vorigen Schuljahr haben unsere SchülerInnen 

zum ersten Mal beim Wettbewerb mitgemacht. Am 

Finale hat Alessia Bumb-Dragos teilgenommen:

„Das Lesefüchse –Finale fand am 7. April 2017 in 

Groβwardein (Oradea) statt. Die Zeit, die ich bei 

Lesefüchse verbrachte, war einfach toll. Warum? Na 

ja, was ich am besten fand war, dass ich die 

Möglichkeit hatte, neue Menschen kennenzulernen 

und neue Kontakte zu knüpfen.

Was  mich  über rasch t  ha t ,  war  dass  d ie 

TeilnemherInnen sich nicht nur vorbereiten aus den 

angegbeben Büchern sollten, sondern auch ein 

riesiges Allgemeniwissen haben mussten. Nur so 

konnte man den Wettbewerb 100 % gewinnen.

Das Buch, das ich vorgestellt habe, heiβt LIKE ME. 

JEDER KLICK ZÄHLT und wurde von Thomas 

Feibel geschrieben. Im Roman geht es um zwei 

Mädchen, Jana und Karo. Jana ist die Neue in Karos 

Klasse und sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch 

sehr populär im sozialen Netzwerk ON. Jana ist jetzt 

auch noch drauf und dran, die Moderatorin der ON-

Show zu werden. Natürlich wird es einen Streit 

zwischen den beiden Mädchen geben. Aber am 

Ende findet Karo aus, dass ihre Freundin Jana nicht 

so reich und toll ist, wie alle es gedacht haben. 

Das Thema des Buches ist Freundschaft in der Zeit 

der Technologie und der sozialen Netzwerke. Ich 

fand das Buch sehr aktuell und interessant, denn das 

Internet kann sehr gefährlich sein und kann uns nicht 

nur Gutes sondern auch Schlechtes antun.

Durch diesen Wettbewerb habe ich mein 

Selbstbewusstsein entwickelt, denn ich musste vor 

einem Publikum sprechen und starke Argumente 

finden. Wenn ich nochmal die Chance hätte 

mitzumachen, würde ich es annehmen, weil es 

einfach super war!” 

Alessia  Bumb-Dragos, Klasse 12 E

Lesefüchse International –
 eine tolle Erfahrung

Pagini Coordonate de prof. Ficher Romina si prof. Pop Gabriela

Im Rahmen des Schulprojekts „Schulvergleich 

Rumänien – Deutschland” hatte eine Gruppe von 

SchülerInnen die Möglichkeit eine Reise nach 

Deutschland zu machen. Ihnen wurde ein 

vielfältiges Programm angeboten, dessen 

Schwerpunkt der kulturelle Austausch war. Zu den 

Hauptattraktionen zählten: ein Ausflug in die 

Alpen, ein Besuch in eine deutsche Schule und 

einen Betrieb, wo deutsche SchülerInnen ein 

Praktikum machen können und die Reise nach 

München, eine Stadt mit vielen berühmten 

S e h e n s w ü r d i g k e i t e n .  H i e r  e i n  p a a r 

Reiseimpressionen:

„Mein Ausflug in Deutschland war 

wunderbar. Alle Tätigkeiten, die wir gemacht 

haben, waren sehr schön und interessant. Aber, am 

meisten haben mir der 

Spaziergang durch den 

Wald und der Besuch der 

Alianz Arena gefallen, 

weil ich ein Fußball-Fan 

bin. Und in der Schule, 

die wir besucht haben, 

m o c h t e  i c h ,  w i e 

entspannt die Kinder 

w a r e n  w ä h r e n d  d e r 

Stunden. Also, ich würde 

diese Erfahrung jederzeit 

wiederholen.“(Anamaria 

Zetye, 11. C)

„Meine Kollegen und ich waren letztes 

Jahr  in Deutschland. Die Schule in Deutschland 

ist sehr praktisch und die Leute waren sehr 

freundlich. In der Schule  können die Schüler ihre 

Handys nicht benutzen. Die Schüler haben eine 

große Essenpause. Die Lehrer waren sehr 

freundlich und lustig. Die Schüler haben sehr viele 

Möglichkeiten in der Schule.“(Lupsa Rares , 

10.G)

„Ich habe gesehen, dass die Schule in 

Deutschland anders ist als bei uns. Dort dürfen die 

Schüler ihre Handys im Unterricht nicht benutzen. 

Die Lehrer sind nett und geduldig. Die Schüler 

schreiben nicht an die Tafel und sie lernen durch 

Spielen, so dass die Stunden einfacher und 

interessanter sind. Alle Schüler haben ihre 

eigenenen Hausschuhe, die sie in der Schule 

tragen. In den meisten Schulen endet der 

Unterricht am Mittag oder am frühen Nachmittag. 

Danach kann ein Kind in den Hort gehen. Dort 

kann es am Nachmittag bleiben, es bekommt etwas 

zu essen und man hilft ihm bei den Hausaufgaben. 

Den Hort muss man aber bezahlen. Die Kinder in 

Deutschland sind sehr nett und hilfsbereit.“(Alin 

Gherasim, 10.G)

„Am interessantesten fand ich wie wichtig der 

Umweltschutz für die Menschen ist. Sie haben 

saubere Straβen und sortieren den Müll, so dass 

der Müll immer in die richtige Mülltonne muss. 

Das ist ein wichtiger Teil ihres Lebenstils. 

In den Pausen gehen alle 

Kinder aus und essen. Sie 

haben eine Mensa mit sehr 

gesundem Essen. In der 

Schule gibt es auch ein 

vielfältiges Angebot für 

a u β e r s c h u l i s c h e n 

Programme. Zum Beispiel, 

wir waren in der Musik-

Klasse mit vielen Musikinstrumenten, in der 

Robotik-Klasse und in der Schneiderei-Klasse. 

Alles hat uns viel Spaβ gemacht.“ (Maria Dragoş, 

Pop Alexandra, 12. E)

Die Reise nach Deutschland
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La gripe española o la epidemia de gripe de 
1918  fue una pandemia de gripe de gran 
gravedad. Muchas de las víctimas de esta 
gripe fueron jóvenes y adultos saludables, 
incluso animales de  compañía.  Esta gripe 
es considerada la más devastadora de la 
historia humana, ya que en solo un año mató 
entre 20 y 40 millones de personas.  

     
En Estados Unidos la enfermedad apareció 
por primera vez en Fort Riley (Kansas) el 4 
de marzo de 1918, aunque ya en el otoño de 
1917 se estaban hallando rastros de esta 
gripe, sobretodo en campamentos militares. 
Al menos catorce campamentos militares 
fueron afectados .

A las personas se les pedía que utilizaran 
máscaras para protegerse.

Esta gripe recibió una mayor atención en la 
prensa española, ya que España no se vio 
involucrada en la guerra y no estaba 

obligada a usar la censura. Es por eso por lo 
que esta enfermedad recibió el nombre de 
“la gripe española”. Aún así murieron 
300.000 españoles a causa de esta 
enfermedad.
"Sacudió a España, incluso el rey se 
e n f e r m ó ,  a s í  q u e  l o s  m e d i o s  d e 
comunicación, que no estaban censurados 
como los de otros países que participaban en 
la guerra, cubrieron el tema ampliamente", 
según la Institución Smithsonian.
La gripe, que duró poco más de un año, 
logró controlarse en 1919, pero los efectos 
de esta enfermedad de principios del siglo 
XX todavía están presentes en nuestras 
vidas.

Fotos:  
http://www.bbc.com/mundo/noticias-
42584293 

La gripe española (1918)

Husti Simina, XIB
Profesor Coordonator : Molnar Loredana

 Il 4 novembre 
l a  f i n e  d e i 
combattimenti e la 
resa degli austriaci 
v e n g o n o 
comunicate a tutte 
le forze armate dal 
c a p o  d i  S t a t o 
M a g g i o r e 
Armando Vittorio 
D i a z ,  c h e 
r i l a s c i a  i n 
quella data il 
bollettino di 

guerra n. 1268, che esalta la vittoria 
italiana su quello che “fu uno dei più 
potenti eserciti del mondo”. 

La guerra contro l'Austria-Ungheria 
che, sotto l'alta guida di S.M. il Re, duce 
supremo, l'Esercito Italiano, inferiore 
per numero e per mezzi, iniziò il 24 
Maggio 1915 e con fede incrollabile e 
tenace valore condusse ininterrotta ed 
asprissima per 41 mesi è vinta. 

La gigantesca battaglia ingaggiata il 24 
del lo scorso Ottobre ed al la quale 
prendevano parte cinquantuno divisioni 
italiane, tre britanniche, due francesi, una 
cecoslovacca ed un reggimento americano, 
contro settantatre divisioni austroungariche, 
è finita. (...)

L'Esercito Austro-Ungarico è annientato: 
e s so  ha  sub i to  perd i t e  grav i s s ime 
nell'accanita resistenza dei primi giorni e 
nell'inseguimento; ha perduto quantità 
ingentissime di materiale di ogni sorta e 
pressoché per intero i suoi magazzini e i 
depositi, ha lasciato finora nelle nostre mani 
circa trecento mila prigionieri con interi stati 
maggiori e non meno di cinque mila cannoni. 

I resti di quello che fu uno dei più potenti 
eserciti del mondo risalgono in disordine e 
senza speranza le valli, che avevano disceso 
con orgogliosa sicurezza. 

Generale Diaz 

Bolletino di guerra n.1268

Dopo la disastrosa battaglia di Vittorio 
Veneto dell 'ot tobre-novembre 1918, 
l'Esercito Austro-Ungarico era allo sfascio. 
La sconfitta si trasformò in rotta non più 
arginabile e mentre le truppe tentavano di 
rientrare in patria, a Villa Giusti si firmava 
l'armistizio per far cessare il fuoco su tutto il 
fronte italiano.

L'Italia dunque contribui in maniera 
determinante alla 
distruzione dello 
s tor ico  nemico 
a s b u r g i c o  e 
raggiunse i confini 
geografici dello 
spartiacque alpino 
, ma a caro prezzo : 
oltre all'ernermo 
tributo di sangue 
(650.000 i caduti), 

il paese rimase fortemente destabilizzato , e 
gli scontri tra le fazioni all'interno del paese 
assunsero i contorni di una guerra civile , 
soprattutto nelle campagne dell'Italia del 
nord .Restò però il ricordo di un'Italia che , tra 
mille dificoltà , riuscì a vincere una guerra 
che fu di cruciale importanza nella storia 
mondiale , e che permise al paese di coltivare 
, seppur per breve tempo , ambizioni di 
grande potenza .
         Oggi , quasi sottovoce , ancora si 
ricorda un momento che invece potrebe 
essere una grande occasione per ribadire 
l'unità nazionale e ricordare tutti coloro che , 
volenti o nolenti , diedero la vita per questo 
paese.

QUANDO L'ITALIA VINSE: IL 4 NOVEMBRE 1918 
E LA FINE DELLA GRANDE GUERRA

Băieșu Andrada ,cls XII A 
Profesor Coordonator: Măgurean Gabriela 
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Norvegia – combinația perfectă între studii și
 o experiență de viață

Norvegia este una dintre țările lumii care în 

ultimii ani a ocupat locuri fruntașe în diferite topuri 

mondiale care evalueză gradul de fericire precum și 

nivelul de trai al locuitorilor. Alături de celelalte țări 

scandinave, ea constituie un model care ar trebui 

urmat datorită preocupării statului norvegian pentru 

cetățenii țării. Așa numitul stat al bunăstării își 

asumă responsabilitatea față de cei care nu-și pot 

asigura singuri resursele minime pentru o viață mai 

bună și militează pentru egalitatea șanselor. În plus, 

Norvegia are unul dintre cele mai mari salarii medii 

pe economie din lume, transformând-o astfel într-

una dintre cele mai râvnite țări pentru relocare în era 

globalizării.

În ciuda faptului că este o țară mică din 

perspectiva  numarului de locuitori (aprox. 5 

milioane), Norvegia este cunoscută și datorită 

faptului că oferă o educație de calitate de care pot 

beneficia atât studenții norvegieni, cât și cei străini. 

Una dintre prioritățile guvernului norvegian este 

aceea de a menține și susține un sistem educațional 

de înaltă calitate care să fie accesibil tuturor, 

indiferent de mediul social și economic din care 

provin  studenții. Cu câteva excepții, toate 

instituțiile de educație la nivel universitar sunt 

subvenționate de stat.

Universitatea din Oslo, Facultatea de Drept

Educaţia pentru mediu are scopul de a 
îmbunătăţi calitatea vieţii, poate ajuta 
oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, 
motivaţii şi valori de care au nevoie pentru a 
gospodări eficient resursele pământului şi de 
a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea 
calităţii mediului. 

Dacă înţelegem toţi că trebuie să luăm 
în serios protecţia mediului şi că un mediu 
înconjurător sănătos e un drept important al 
fiecăruia, de care avem mare nevoie şi pe 
care trebuie să îl apărăm, va fi mai uşor să se 
facă cele de trebuinţă acum. Dacă mai 
amânăm, vom ajunge să simţim fiecare direct 
şi dureros ce înseamnă să nu ai un mediu 
curat.

Dacă ne întrebăm ce şansă are educaţia 
pentru mediu într-o lume condusă de interese 
materiale şi ce efecte ar avea, nu trebuie să 
fim părăsiţi de optimism ci să fim convinşi 
că, începută de la cea mai fragedă vârstă, 
educaţia ecologică are mari şanse.

Ce nimeni nu poate contesta este faptul 
că omul afectează mediul în fiecare clipă într-
o multitudine de feluri, unele mai dăunătoare 
decât altele. Un alt adevăr este acela că aşa 
cum putem să stricăm, murdărim, tăiem 
putem foarte bine să şi reparăm, curăţăm, 
plantăm, într-un cuvânt să ajutăm natura. Şi 
aici se ajunge la întrebarea ” Dacă nu noi, 
atunci cine?”. Noi toti trebuie să înţelegem şi 
să acceptăm că, oricâtă matematică, fizică, 
chimie ar şti un absolvent, orice talent 
economic şi spirit de iniţiativă ar avea, toate 
devin inoperabile şi inutile dacă trăim o viaţă 
precară într-un mediu alterat, sau dacă ne 
sufocăm progresiv într-un mediu căruia nu 

mai avem ce-i face.
În opinia mea, oamenii ar trebui să 

constientizeze influența pe care o au asupra 
mediului inconjurator și rolul pe care trebuie 
să și-l asume în lupta pentru protejarea 
acestuia.

 În primul rând, omul ar trebui să 
înțeleagă că starea mediului înconjurator 
depinde de fiecare în parte și că, de multe ori, 
acțiunile sale duc la rezultate catastrofale și 
ireparabile. Un mediu poluant ne afectează 
mai presus de toate sănătatea, motiv pentru 
care este nevoie de mai multă atenție pentru a 
proteja ceea ce natura ne oferă în mod 
necondiționat. De exemplu, oamenii ar trebui 
să aibă în vedere reducerea nivelului de 
poluare care distruge echilibrul natural al 
atmosferei, având efecte dezastruoase: 
efectul de seră, subțierea stratului de ozon, 
smogul din orașe si încălzirea globală.

 În al doilea rând, este nevoie de o mai 
mare conștientizare și informare în rândul 
populației pentru ca acțiunile în acest sens să 
aibă succes. Din păcate, anumite pierderi nu 
mai pot fi recuperate, iar în unele cazuri răul 
produs de poluare nu mai poate fi reparat. De 
exemplu, dispariția a sute de specii de plante 
și animale. Acțiunile de protejare a mediului 
nu trebuie să înceteze, deoarece trebuie 
păstrate lucrurile frumoase care există în 
continuare.
 	 Protejarea mediului înconjurător este 
o problemă mondială și, tocmai de aceea, 
fiecare om ar trebui să își asume această 
responsabilitate. Depinde doar de noi dacă 
trăim într-un mediu curat, sănătos și 
nepoluat. 

Importanța protejării mediului înconjurător
Prof. Duță Camelia Silvia
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Printre cele mai renumite universități din 

Norvegia se numără Universitatea din Oslo și cea 

din Bergen, universități care oferă o mare varietate 

de specializări dar și programe programe de studiu 

și cursuri cu predare în limba engleză, atât la nivel 

de licență cât și de masterat și doctorat. Baza de date 

oferită de Centrul pentru internaționalizarea 

educației pune la dispoziția studenților un catalog 

în care pot căuta cursuri și programe oferite de 

instituțiile norvegiene, facilitându-le astfel 

alegerea. În plus, în timpul studiilor, studenții au 

posibilitatea de a urma gratuit cursuri de limbă 

norvegiană care pot fi benefice pentru cei care își 

doresc să urmeze o carieră în Norvegia, fiind atrași 

de salariile mari dar și de faptul că piața muncii în 

Norvegia este caracterizată de siguranța locurilor 

de muncă și o rată scăzută a șomajului, un mediu 

modern și inovator, precum și valori egalitare.

Anul academic începe la jumătatea lui 

august și se încheie la jumătatea lui iunie. Cursurile 

sunt evaluate în credite (studiepoeng) conform 

Sistemului European de transfer de credite așa încât 

numărul de credite necesare pentru absolvirea unui 

an de studiu la zi este de 60. Calificativele se acordă 

conform unei scale de la A (cea mai mare) la F (cea 

mai mică), E reprezentând nota minimă de trecere.

Majoritatea instituțiilor de învățământ 

superior au diferite acorduri bilaterale cu instituții 

de învățământ superior din străinătate, astfel încât 

studenții să poată beneficia de perioade de studiu 

la diferite universități străine. Există însă și 

programe naționale oferite de guvernul norvegian 

prin care studenții străini pot beneficia de burse 

de studiu și alte tipuri de finanțare care să le 

faciliteze accesul la universitățile norvegine. 

La ora actuală, pentru studenții 

români doritori să studieze în 

Norvegia, există trei tipuri diferite de 

burse care pot fi accesate – Erasmus + 

(perioade între 3 și 12 luni cu finanțare 

între 250 euro și 850 de euro pe lună în 

funcție de țara de proveniență), burse 

EEA/Norway (perioade de până la 12 

luni cu finanțare între 600 și 1000 de 

euro pe lună în funcție de țara de 

proveniență) și Burse de mobilitate 

pentru limbă și literatură norvegiană 

pentru studenții  masteranzi și 

doctoranzi (perioade între 1 și 3 luni 

cu finanțare de aproximativ 1000 de 

euro pe lună). Costurile în Norvegia 

sunt destul de mari și aceste burse sunt 

menite să ajute studenții să își acopere 

cazarea și masa, învățământul fiind 

gratuit. Pentru obținerea formularelor 

de înscriere precum și pentru aflarea 

termenului limită de depunere a 

aces tora ,  s tudenț i i  t rebuie  să 

contacteze respectivele universități.

Odată ajuns student în Norvegia, viața 

nu va fi plictisitoare. Organizțiile de 

s t u d e n ț i  s u n t  p r e o c u p a t e  d e 

bunăstarea membrilor lor și le oferă o 

varietate de servicii,  plecând de la 

servicii medicale gratuite și până la 

numeroase activități sociale precum 

seri de vizionat filme, concursuri 

quizz, activități sportive și excursii în 

locuri renumite din Norvegia.  

În ce privește studiile propriu-zise, în 

Norvegia predarea are loc în grupuri 

restrânse de studenți iar atmosfera la 

cursuri și  în campus este una 

informală, bazată pe o relație de 

respect reciproc și prietenie între 

studenți și profesori. Accentul se pune 

în foarte mare măsură pe încurajarea 

și dezvoltarea gândirii individuale și a 

s p i r i t u l u i  c r i t i c ,  m a j o r i t a t e a 

examenelor fiind sub forma unor 

lucrări individuale redactate de 

fiecare student în parte pe o anumită 

temă studiată. Tocmai datorită acestui 

fapt, numărul de cursuri pe fiecare 

semestru este relativ restrâns, 

studenții având nevoie de mult timp 

pentru studiu individual.

Perioadele de studiu sunt însă bine 

corelate cu activități în aer liber și 

orice student străin nu poate ajunge în 

Norvegia  fără  a  f i  marcat  de 

frumusețea și specificul climei și al 

reliefului. Numeroasele spații verzi, 

apa rece și limpede din fiorduri, 

soarele neistovit al zilelor de vară, 

aurora boreală care brăzdează cerul 

nopților de iarna, toate oferă o 

memorabilă experiență de viață pe 

care orice student ar trebui să o 

încerce. În concluzie, nu ezitați să 

alegeți Norvegia dacă doriți să 

îmbinați utilul cu plăcutul și să 

deschideți poarta spre o lume de noi 

posibilități!
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Vom observa că Dumnezeu, prin creație, a 
făcut bărbat și femeie și că numărul 
bărbaților este relativ egal cu al femeilor, 
( fe m e i l e  s u nt  c u  c e va  m a i  m u l te , 
aproximativ cu 2,8 %) încât fiecare bărbat 
poate să-și aibă femeia sa și fiecare femeie 
bărbatul său. Dumnezeu binecuvintează 
doar familia monogamă, dintre un bărbat și 
o femeie. Orice abateri sunt împotriva voii 
lui Dumnezeu. Și în cazul în care cineva n-ar 
asculta de Dumnezeu și de poruncile Lui, 
însăși firea lucrurilor vorbește despre 
aceeași idee, despre existența celor două 
sexe și despre ideea monogamiei.
      Dumnezeu a zis: „Nu este bine să fie 
omul singur; să-i facem ajutor pe potriva 
lui” (Facere 2, 18). Dacă Dumnezeu a zis, 
înseamnă că nu este normal să fie altfel. 
Doar Dumnezeu, Binele absolut, știe ce este 
mai bine pentru om. 
     O condiție ca viața să aibă sens este ca 
omul, la vremea rânduită de Dumnezeu, să 
se căsătorească, exceptând pe cei cu 
chemare specială şi care vor să-şi ducă viaţa 
în castitate, în feciorie. Scopurile căsătoriei 
și familiei sunt mai multe: mântuirea și 
ajutorarea reciprocă, nașterea de copii și 
ferirea de desfrânare.
     În zilele noastre însă au pătruns în morală 
și în viață tot felul de „viruși”- nici nu știu 
cum să-i numesc – tot felul de mode și de 
practici deosebite și împotriva celor 
creștinești și normale.
     O modă păcătoasă este ca tinerii să-și 
înceapă viața sexuală înainte de Sfânta Taină 
a Cununiei. Când mirii se cunună, se coboară 

peste ei harul și binecuvântarea lui 
Dumnezeu, și cei doi devin un singur trup. 
Dacă împreunarea celor doi s-a petrecut 
înainte, nu mai are cum coborî cu aceeași 
intensitate harul și binecuvântarea lui 
Dumnezeu peste o împreunare care s-a 
consumat deja, înaintea căsătoriei. Omul cu 
credință multă și responsabil, pe toate le 
face cu ascultare și cu binecuvântare, 
inclusiv unirea trupească și sufletească din 
Sfânta Taină a  Căsător ie i .  Harul  ș i 
binecuvântarea lui Dumnezeu sunt energii, 
forțe și puteri spirituale ce se revarsă peste 
oamenii care le cer cu credință şi respectă 
rânduielile fără de care n-ar putea beneficia 
de aceste daruri. Oamenii cu credință puțină 
sau fără credință nu le simt și nici nu le dau 
importanța cuvenită; alteori le contestă și, 
de aceea, pentru ei căsătoria este un act pur 
formal, pe care îl desfac cu ușurință sau îl 
repetă după alte criterii decât cele ale lui 
Dumnezeu, iar consecințele nefericite nu 
întârzie să apară.
De aceea cei doi trebuie să se înfrâneze, și în 
Sfânta Taină a Cununiei să intre feciorelnici. 
Îmbrăcarea miresei în alb este premierea 
fecioriei, premierea înfrânării. Ce premiem 
dacă cei doi își duc demult viața sexuală la 
care ar fi avut drept doar după Cununie? 
Bucuria praznicului s-a consumat înainte de 
prăznuire. Este ca și când ai mânca mielul 
pascal în Vinerea Patimilor. ,,Cea mai mare 
zestre pe care o mireasă o poate aduce în 
căsătorie este fecioria”.

 SFATURI  PENTRU TINERI
 despre căsătorie

Preot profesor Florian Nechita.

      Voia lui Dumnezeu este ca tinerii să fie 
înfrânați până la căsătoria religioasă. Cu cât 
vor fi mai înfrânați, cu atât vor fi mai 
îndrăgostiț i  unul de celălalt  ș i  mai 
nerăbdători să se cunune ca să fie 
împreună. Sentimentul îndrăgostirii l-a dat 
D u m n e z e u  p e n t r u  a  f i  c ă s ă t o r i a 
indestructibilă, (să nu se poată desface). 
Băiatul îndrăgostit de fată numai pe ea o 
vede cea mai frumoasă, și fata îndrăgostită 
de băiat numai pe el îl vede cel mai frumos și 
cumsecade și nu s-ar despărți unul de altul 
pentru nimic în lume. De aceea, tinerii ar 
trebui să se căsătorească doar cu persoana 
de care s-au îndrăgostit, iar părinții să nu-i 
oblige să se căsătorească cu altcineva. 
Părinții sunt datori cel mult cu sfat, dar nu cu 
poruncă. La Cununie nu părinții sunt 
întrebați, ci mirii, dacă se căsătoresc din 
dragoste curată și nesiliţi de nimeni, şi 
decizia trebuie să fie a lor și nu a părinților: 
,,Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi 
pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi cei 
doi vor fi un trup; aşa încât nu mai sunt doi, 
ci un singur trup. Deci, ceea ce a unit 
Dumnezeu, omul să nu despartă”(Matei 
19, 5-6).
      Așa se întemeiază căsătoriile și familiile 
trainice. Oricât ar părea de demodat, 
fecioria garantează încrederea. Dacă nu 

există încredere, oricâtă dragoste ar fi, pot 
apărea îndoieli de fidelitate, bănuieli, 
acuze, reproșuri, gelozie, certuri, conflicte, 
ură și divorț, iar de dureroasele lui 
consecinţe nu mai vorbim. ,,Bărbaţilor, 
iubiţi femeile voastre aşa cum şi Hristos a 
iubit Biserica şi pe Sine s-a dat pentru 
ea”(Efeseni 5, 25). ,,Barbaţii sunt datori şă-
şi iubească femeile ca pe propriile lor 
trupuri”(Efeseni 5, 28). ,,Femeile să li se 
s u p u n ă  b ă r b a ţ i l o r  l o r  p r e c u m 
Domnulu i ” (Efesen i  5 ,  22) .  Iub i rea 
jertfelnică a soţului faţă de soţie şi 
a s c u l t a r e a  s o ţ i e i  f a ţ ă  d e  s o ţ  s e 
intercondiţionează. Cum să nu asculte 
femeia de bărbatul care o iubeşte încât este 
în stare să moară pentru ea, aşa cum Hristos 
s-a răstignit şi a murit pentru Biserică? O 
astfel de femeie, tot timpul ,,se va teme” nu 
de soţ, ci cum să facă să nu-l supere cu ceva, 
sau să-i iasă din cuvânt. O astfel de familie 
nu poate să fie decât fericită.
      Dragostea şi  încrederea soţilor se 
materializează în copiii care vin și care 
bucură familia. Apariția copiilor îi angajează 
și îi responsabilizează pe soți. Nu mai au nici 
timp, nici gând să fie preocupați de 
probleme contrare legii lui Dumnezeu și 
familia lor se dezvoltă și trăiește sub harul, 
binecuvântarea și purtarea de grijă a lui 
Dumnezeu.  
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bucură familia. Apariția copiilor îi angajează 
și îi responsabilizează pe soți. Nu mai au nici 
timp, nici gând să fie preocupați de 
probleme contrare legii lui Dumnezeu și 
familia lor se dezvoltă și trăiește sub harul, 
binecuvântarea și purtarea de grijă a lui 
Dumnezeu.  
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Cărțile tipărite, pierd tot mai mult teren 
în fața versiunilor electronice ale acestora. 
Cum e totuși mai bine, mai comod și mai 
interesant să citești? Din carte sau de pe o 
tabletă?

E-book este forma prescurtată a 
cuvântului Electronic Book, care înseamnă 
Carte Electronică în limba română. Aceste 
cărți au fost concepute pentru a putea fi citite 
pe calculator, dar se pot citi, de asemenea, și pe 
alte dispozitive, cum ar fi telefoane mobile 
(mai ales cele de generație nouă, smartphone-
urile), laptopuri sau tablete.

Ele reprezintă o alternativă la cărțile 
obișnuite, deoarece se pot găsi cu ușurință în 
mediul online și pot fi citite imediat. 
Persoanele care citesc astfel de cărți se numesc 
„e-readers” (cititori de cărți electronice).

Primele cărți electronice care au apărut 
erau scrise pentru un anumit tip de public și 
tratau numai un număr restrâns de subiecte. 
Odată cu răspândirea internetului la o scară 
mai largă, mai multe persoane au început să 
aibă acces la e-book-uri, ele devenind, astfel, o 
sursă importantă de informații și răspunsuri la 
o gamă variată de probleme și întrebări.

O carte electronică este disponibilă, de 
cele mai multe ori, în format PDF și poate fi 
citită de pe orice calculator aflat oriunde în 
lume. Nu este nevoie de alte dispozitive și 
programe adiționale. La fel ca în lumea fizică, 
și în lumea virtuală există „edituri” care se 
ocupă cu publicarea de cărți electronice. Mulți 
scriitori nu au nimic împotrivă în a avea o 
versiune electronică a operelor pe care le-au 
publicat și pe hârtie, în timp ce alții nu 
consideră că acestea le-ar oferi prea multe 
avantaje.

J.K. Rowling este unul dintre acești 
autori care a declarat cât se poate de răspicat că 
ea nu dorește să aibă o versiune în variantă 
electronică a seriei sale de cărți Harry Potter.
Avantaje:

Ř Cartea tipărită nu o poți șterge din 
greșeală.

Ř Poți folosi un semn de carte ca să găsești 
ușor pagina unde ai rămas. În cazul eBook-
urilor, dacă restartezi dispozitivul de pe care 
citești, poți pierde pagina unde ai rămas.

Ř Îți poți face însemnări. Poți evidenția 
sau sublinia frazele care ți-au plăcut. Acesta 
cred că e cel mai mare avantaj al cărților 
tipărite.

Ř Cartea nu are baterie care se descarcă
Ř Cartea tipărită o poți împrumuta 

oamenilor apropiați, de orice vârstă.
Ř Cărțile tipărite pot deveni relicve de 

familie.
O bibliotecă mare, mereu a înfrumusețat 

orice casă. Din cărțile electronice bibliotecă 
nu-ți poți face.
Dezavantaje:

Ř Nu o poți citi seara/noaptea fără o sursă 
alternativă de lumină, care să nu deranjeze pe 
cei din jur

Ř Cărțile tipărite sunt mai scumpe decât 
varianta lor electronică

Ř Hârtia se învechește, îngălbenește și 
capătă, cu timpul, un miros de vechi. Totuși, 
acest lucru nu-i știrbește mereu din valoare, ba 
din contră

Ř Cărțile voluminoase sunt grele, iar în 
timpul lecturii, din cauza greutății, poate fi 
incomod să ții cartea în mână.
Avantaje:

Ř eBook-urile sunt mai ieftine.
Ř E mai comod să ții în mână o tabletă sau 

un eReader, de pe care să citești, decât o carte.
Ř Îți poți regla intensitatea luminii de pe 

dispozitivul de pe care citești.
Ř Are o greutatea mai mică decât o carte 

groasă.
Ř Într-o tabletă sau eReader, poți păstra 

sute de cărți pe care le ai mereu la îndemână.
Ř Unele cărți pot fi găsite în versiune 

gratuită în format electronic.
Ř Citirea variantelor electronice a cărților 

reduce numărul defrișărilor de copaci.
Dezavantaje:

Ř În eBook-uri nu îți poți face însemnări.
Ř Bater ia  dispozi t ivului  se  poate 

descărca, exact atunci când ai timp pentru 
lectură.

Ř Trebuie să investești în procurarea unui 
dispozitiv de pe care să citești cărțile în format 
electronic. 

Ř Într-o carte electronică nu îți va putea 
lăsa autograf, niciodată, autorul(ea) acesteia.

Ř Cărțile electronice nu le poți face cadou.
Ř În eReader sau tabletă, nu poți ascunde 

bani printre paginile cărților. 
Bibliografie:
ht tp: / /ea.md/cart i le- t ipari te-sau-cele-
electronice/
https://www.infozoom.ro/articole/avantajele-
si-dezavantajele-cartilor-electronice/

Cărțile online: avantaje și dezavantaje

Prof. Andreia Lungu

POEZII INFORMATICE...

Profesor coordonator: Ioana TimișOare cum funcționează?

Îmi doresc cu multă-ardoare
Să știu de calculatoare,
Cum le utilizăm oare?

Oare cum funcționează
Și cum relaționează,
Ce le impulsionează?

Se poate ca tastatura
Să înlocuiască gura,
Să mențină legătura?

De ce oare tot poporul
E convins că monitorul
Frate-i cu televizorul?

Cum se face c-un program,
Care n-are niciun gram
E mai tare ca un geam?

Trebuie, la o adică,
Pentru Informatică,
Tot mai multă practică!

Ierima Bianca Alexandra
Clasa a IX-a A

Informatica la ”Eminescu”

La Eminescu nu se face Informatică, 
Spuneau colegii de la Matematică, 
Însă în prima ora avută 
Ne-a fost prezentată o profesoară absolută. 

Am parcurs un an plin de informații,
Am notat în caiete, diverse aplicații, 
Să nu le uităm, căci sunt prețioase
Și în viitor ne vor aduce mari foloase. 

Iluț Giulia Bianca 
Clasa a IX-a B

BAC-ul la T.I.C.

La T.I.C nu-i chiar așa de greu
Teoria și practica se-nbină mereu.
În Word, învăț un text să editez,
În PowerPoint, un slide să asamblez,
Excelul cu tabele calculez, 
Bacul am să îl iau, chiar nu exagerez.

Pop Evelin
Clasa a IX-a H

Computerul

    La computer  stau acum 
    Și  mă-nvăț să fiu mai bun
    La aplicații mă pricep
    Singură , să fac , să încep.

    Pe Internet când voi intra
    Să fiu atentă voi încerca
    Căci lumea toată este rea
    Și atenția mi-o vor lua.

    Dar mai bine-n Paint să desenez
    Ci nu-n oglindă să mă fotografiez ,
    Căci informatica îmi prinde bine
    În viață să am drumuri line.

Pop Andreea Ioana
Clasa a IX-a H

Informatica

Informatica îmi place
Și de profă, n-am ce face…
Ea ne-nvață să lucrăm,
Reguli noi să respectăm ,
Iar în Office aplicăm,
Edităm și formatăm, 
BAC-ul vrem să ni-l luăm.

Blomstein Timea
Clasa a IX-a H
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Cărțile tipărite, pierd tot mai mult teren 
în fața versiunilor electronice ale acestora. 
Cum e totuși mai bine, mai comod și mai 
interesant să citești? Din carte sau de pe o 
tabletă?

E-book este forma prescurtată a 
cuvântului Electronic Book, care înseamnă 
Carte Electronică în limba română. Aceste 
cărți au fost concepute pentru a putea fi citite 
pe calculator, dar se pot citi, de asemenea, și pe 
alte dispozitive, cum ar fi telefoane mobile 
(mai ales cele de generație nouă, smartphone-
urile), laptopuri sau tablete.

Ele reprezintă o alternativă la cărțile 
obișnuite, deoarece se pot găsi cu ușurință în 
mediul online și pot fi citite imediat. 
Persoanele care citesc astfel de cărți se numesc 
„e-readers” (cititori de cărți electronice).

Primele cărți electronice care au apărut 
erau scrise pentru un anumit tip de public și 
tratau numai un număr restrâns de subiecte. 
Odată cu răspândirea internetului la o scară 
mai largă, mai multe persoane au început să 
aibă acces la e-book-uri, ele devenind, astfel, o 
sursă importantă de informații și răspunsuri la 
o gamă variată de probleme și întrebări.

O carte electronică este disponibilă, de 
cele mai multe ori, în format PDF și poate fi 
citită de pe orice calculator aflat oriunde în 
lume. Nu este nevoie de alte dispozitive și 
programe adiționale. La fel ca în lumea fizică, 
și în lumea virtuală există „edituri” care se 
ocupă cu publicarea de cărți electronice. Mulți 
scriitori nu au nimic împotrivă în a avea o 
versiune electronică a operelor pe care le-au 
publicat și pe hârtie, în timp ce alții nu 
consideră că acestea le-ar oferi prea multe 
avantaje.

J.K. Rowling este unul dintre acești 
autori care a declarat cât se poate de răspicat că 
ea nu dorește să aibă o versiune în variantă 
electronică a seriei sale de cărți Harry Potter.
Avantaje:

Ř Cartea tipărită nu o poți șterge din 
greșeală.

Ř Poți folosi un semn de carte ca să găsești 
ușor pagina unde ai rămas. În cazul eBook-
urilor, dacă restartezi dispozitivul de pe care 
citești, poți pierde pagina unde ai rămas.

Ř Îți poți face însemnări. Poți evidenția 
sau sublinia frazele care ți-au plăcut. Acesta 
cred că e cel mai mare avantaj al cărților 
tipărite.

Ř Cartea nu are baterie care se descarcă
Ř Cartea tipărită o poți împrumuta 

oamenilor apropiați, de orice vârstă.
Ř Cărțile tipărite pot deveni relicve de 

familie.
O bibliotecă mare, mereu a înfrumusețat 

orice casă. Din cărțile electronice bibliotecă 
nu-ți poți face.
Dezavantaje:

Ř Nu o poți citi seara/noaptea fără o sursă 
alternativă de lumină, care să nu deranjeze pe 
cei din jur

Ř Cărțile tipărite sunt mai scumpe decât 
varianta lor electronică

Ř Hârtia se învechește, îngălbenește și 
capătă, cu timpul, un miros de vechi. Totuși, 
acest lucru nu-i știrbește mereu din valoare, ba 
din contră

Ř Cărțile voluminoase sunt grele, iar în 
timpul lecturii, din cauza greutății, poate fi 
incomod să ții cartea în mână.
Avantaje:

Ř eBook-urile sunt mai ieftine.
Ř E mai comod să ții în mână o tabletă sau 

un eReader, de pe care să citești, decât o carte.
Ř Îți poți regla intensitatea luminii de pe 

dispozitivul de pe care citești.
Ř Are o greutatea mai mică decât o carte 

groasă.
Ř Într-o tabletă sau eReader, poți păstra 

sute de cărți pe care le ai mereu la îndemână.
Ř Unele cărți pot fi găsite în versiune 

gratuită în format electronic.
Ř Citirea variantelor electronice a cărților 

reduce numărul defrișărilor de copaci.
Dezavantaje:

Ř În eBook-uri nu îți poți face însemnări.
Ř Bater ia  dispozi t ivului  se  poate 

descărca, exact atunci când ai timp pentru 
lectură.

Ř Trebuie să investești în procurarea unui 
dispozitiv de pe care să citești cărțile în format 
electronic. 

Ř Într-o carte electronică nu îți va putea 
lăsa autograf, niciodată, autorul(ea) acesteia.

Ř Cărțile electronice nu le poți face cadou.
Ř În eReader sau tabletă, nu poți ascunde 

bani printre paginile cărților. 
Bibliografie:
ht tp: / /ea.md/cart i le- t ipari te-sau-cele-
electronice/
https://www.infozoom.ro/articole/avantajele-
si-dezavantajele-cartilor-electronice/

Cărțile online: avantaje și dezavantaje

Prof. Andreia Lungu

POEZII INFORMATICE...

Profesor coordonator: Ioana TimișOare cum funcționează?

Îmi doresc cu multă-ardoare
Să știu de calculatoare,
Cum le utilizăm oare?

Oare cum funcționează
Și cum relaționează,
Ce le impulsionează?

Se poate ca tastatura
Să înlocuiască gura,
Să mențină legătura?

De ce oare tot poporul
E convins că monitorul
Frate-i cu televizorul?

Cum se face c-un program,
Care n-are niciun gram
E mai tare ca un geam?

Trebuie, la o adică,
Pentru Informatică,
Tot mai multă practică!

Ierima Bianca Alexandra
Clasa a IX-a A

Informatica la ”Eminescu”

La Eminescu nu se face Informatică, 
Spuneau colegii de la Matematică, 
Însă în prima ora avută 
Ne-a fost prezentată o profesoară absolută. 

Am parcurs un an plin de informații,
Am notat în caiete, diverse aplicații, 
Să nu le uităm, căci sunt prețioase
Și în viitor ne vor aduce mari foloase. 

Iluț Giulia Bianca 
Clasa a IX-a B

BAC-ul la T.I.C.

La T.I.C nu-i chiar așa de greu
Teoria și practica se-nbină mereu.
În Word, învăț un text să editez,
În PowerPoint, un slide să asamblez,
Excelul cu tabele calculez, 
Bacul am să îl iau, chiar nu exagerez.

Pop Evelin
Clasa a IX-a H

Computerul

    La computer  stau acum 
    Și  mă-nvăț să fiu mai bun
    La aplicații mă pricep
    Singură , să fac , să încep.

    Pe Internet când voi intra
    Să fiu atentă voi încerca
    Căci lumea toată este rea
    Și atenția mi-o vor lua.

    Dar mai bine-n Paint să desenez
    Ci nu-n oglindă să mă fotografiez ,
    Căci informatica îmi prinde bine
    În viață să am drumuri line.

Pop Andreea Ioana
Clasa a IX-a H

Informatica

Informatica îmi place
Și de profă, n-am ce face…
Ea ne-nvață să lucrăm,
Reguli noi să respectăm ,
Iar în Office aplicăm,
Edităm și formatăm, 
BAC-ul vrem să ni-l luăm.

Blomstein Timea
Clasa a IX-a H
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Modernizarea bazei materiale 
a colegiului

admin. patrimoniu Crăciun Adrian Marinel
admin. patrimoniu Mărieș Claudia

 Baza materială a Colegiul Național „Mihai Eminescu”,este în continuă modernizare în 
pas cu cerințele actuale, pentru realizarea unui act educațional la standarde ridicate. Astfel 
în anul școlar 2017-2018 din bugetul colegiului și cu sprijinul Asociație de Părinți „Colegiul 
Național Mihai Eminescu”, s-a reușit terminare dotării tuturor claselor, laboratoarelor și 
sălilor de grupă cu : videoproiectoare, ecrane de proiecție, laptopuri, boxe și dulăpioare 
pentru păstrarea laptopurilor și a boxelor. În acest an s-au demarat procedurile pentru 
achiziția din bugetul colegiului a 66 table magnetice ceramice .

 Pentru anul  școlar 2018-2019 cu sprijinul Asociație de Părinți „Colegiul Național Mihai 
Eminescu”, dorim achiziționarea pentru fiecare sală de curs  a unei imprimante. De 
asemene suntem în stadiu de evaluare privind reabilitarea colegiului pe un proiect depus pe 
Programul POR 2014-2020, Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon. Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădiri publice și în sectorul locuințelor.

Drogurile schimbă totul...în rău

Filmele ne oferă, de cele mai multe ori, povești 

în care traficanţii de droguri sunt arestați și pedepsiți, 

binele învinge răul ca într-un basm cu zâne în care 

zmeii cei groaznici își primesc răsplata pentru 

nelegiuirile lor, iar finalul este unul fericit. 

Însă în viaţa reală nicio poveste care să se țeasă 

în jurul drogurilor nu are final fericit, nu tuturor 

oamenilor le pasă despre traficul de droguri şi nici 

despre influenţa acestora asupra tinerilor. Consumul 

de droguri este o boală fizică, dar şi psihică, deoarece 

distruge încet şi sigur cu trecerea timpului. 

Narcoticele şi folosirea acestora sunt cel mai des 

întâlnite în rândul tinerilor care îşi petrec timpul cu 

persoane având asemenea preocupări, făcând parte 

din diverse grupuri cu preocupări dubioase, total 

diferite de specificul vârstei adolescentine. În ciuda 

avertismentelor, adolescenţii nu conștientizează 

pericolul care pândește în asemenea situații, 

dependenţa pe care o creează drogurile, aceştia fiind 

tentați să încerce ceva nou care îi va “elibera “ de 

stres, de așa-zisele probleme de la şcoală sau de 

acasă, de durerile sufleteşti specifice şi de 

eventualele eșecuri de orice natură. 

Am în minte o poveste care mi-a marcat 

adolescenţa, în viziunea unora lipsită de “senzaţii 

tari”. Pe Mara o ştiam dintotdeauna, de când eram 

foarte mici şi învăţam să umblăm în picioare. Eram 

în aceeaşi clasă şi stăteam în aceeaşi bancă, învăţam 

la fel de bine ca ea şi, când nu mă descurcam, îşi 

oferea ajutorul. Vorbeam la telefon ore întregi, 

despre băieţi şi haine şi despre cât de mult ne 

bucuram că ne avem una pe alta, eram de nedespărţit 

şi speram ca asta să nu se schimbe niciodată. Totul 

părea să devină povestea copilăriei noastre, apoi a 

adolescenței trăite în complicitatea unei persoane 

care te înțelege și cu care poți împărtăși secrete, 

experiențe, mici eșecuri, mari victorii adolescentine 

şi părea că nimic nu poate dărâma acest univers al 

nostru, până când, într-una din zile ea nu apare la 

liceu, iar eu încep să mă îngrijorez. I-am dat mesaje, 

am sunat-o de zeci de ori şi, într-un final, mi-a 

răspuns, dar la celălalt capăt al "firului" nu părea să 

fie Mara pe care o cunoşteam de-o viață. 

Convorbirea noastră a fost neobișnuit de scurtă, m-a 

rugat doar să trec pe la ea după ore că avea să-mi 

mărturisească ceva. Până la finalul cursurilor am stat 

cu gândul doar la vocea ei foarte ciudată, slăbită şi la 

cuvintele rostite de ea. Când ieșit de la liceu, glonț 

am dat fuga la ea acasă. Uşa era deschisă şi ea mă 

aştepta pe canapea cu ochii aţintiţi asupra geamului, 

parcă aştepta ceva. Văzându-mă s-a ridicat şi mi-a 

spus că îi pare rău pentru tot. Am rugat-o să-mi 

explice ce se întâmplă, ce înseamnă acest "tot", iar ea 

a început să-mi povestească voalat că a cunoscut 

niște persoane, că are un nou cerc de prieteni, că 

relația noastră de prietenie era oarecum banală, dar 

că noi vom rămâne în relații bune oricum. Ea nu se 

putea opri din vorbit, eu nu mă puteam mișca din 

tocul ușii, încercând să procesez atât de multă 

informație pe care mi-o servea ea în acele momente. 

Camelia BUD, 

Clasa a IX-a E,

Pagini Coordonate de prof. Mihaela Popan
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Modernizarea bazei materiale 
a colegiului

admin. patrimoniu Crăciun Adrian Marinel
admin. patrimoniu Mărieș Claudia

 Baza materială a Colegiul Național „Mihai Eminescu”,este în continuă modernizare în 
pas cu cerințele actuale, pentru realizarea unui act educațional la standarde ridicate. Astfel 
în anul școlar 2017-2018 din bugetul colegiului și cu sprijinul Asociație de Părinți „Colegiul 
Național Mihai Eminescu”, s-a reușit terminare dotării tuturor claselor, laboratoarelor și 
sălilor de grupă cu : videoproiectoare, ecrane de proiecție, laptopuri, boxe și dulăpioare 
pentru păstrarea laptopurilor și a boxelor. În acest an s-au demarat procedurile pentru 
achiziția din bugetul colegiului a 66 table magnetice ceramice .

 Pentru anul  școlar 2018-2019 cu sprijinul Asociație de Părinți „Colegiul Național Mihai 
Eminescu”, dorim achiziționarea pentru fiecare sală de curs  a unei imprimante. De 
asemene suntem în stadiu de evaluare privind reabilitarea colegiului pe un proiect depus pe 
Programul POR 2014-2020, Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon. Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădiri publice și în sectorul locuințelor.

Drogurile schimbă totul...în rău

Filmele ne oferă, de cele mai multe ori, povești 

în care traficanţii de droguri sunt arestați și pedepsiți, 

binele învinge răul ca într-un basm cu zâne în care 

zmeii cei groaznici își primesc răsplata pentru 

nelegiuirile lor, iar finalul este unul fericit. 

Însă în viaţa reală nicio poveste care să se țeasă 

în jurul drogurilor nu are final fericit, nu tuturor 

oamenilor le pasă despre traficul de droguri şi nici 

despre influenţa acestora asupra tinerilor. Consumul 

de droguri este o boală fizică, dar şi psihică, deoarece 

distruge încet şi sigur cu trecerea timpului. 

Narcoticele şi folosirea acestora sunt cel mai des 

întâlnite în rândul tinerilor care îşi petrec timpul cu 

persoane având asemenea preocupări, făcând parte 

din diverse grupuri cu preocupări dubioase, total 

diferite de specificul vârstei adolescentine. În ciuda 

avertismentelor, adolescenţii nu conștientizează 

pericolul care pândește în asemenea situații, 

dependenţa pe care o creează drogurile, aceştia fiind 

tentați să încerce ceva nou care îi va “elibera “ de 

stres, de așa-zisele probleme de la şcoală sau de 

acasă, de durerile sufleteşti specifice şi de 

eventualele eșecuri de orice natură. 

Am în minte o poveste care mi-a marcat 

adolescenţa, în viziunea unora lipsită de “senzaţii 

tari”. Pe Mara o ştiam dintotdeauna, de când eram 

foarte mici şi învăţam să umblăm în picioare. Eram 

în aceeaşi clasă şi stăteam în aceeaşi bancă, învăţam 

la fel de bine ca ea şi, când nu mă descurcam, îşi 

oferea ajutorul. Vorbeam la telefon ore întregi, 

despre băieţi şi haine şi despre cât de mult ne 

bucuram că ne avem una pe alta, eram de nedespărţit 

şi speram ca asta să nu se schimbe niciodată. Totul 

părea să devină povestea copilăriei noastre, apoi a 

adolescenței trăite în complicitatea unei persoane 

care te înțelege și cu care poți împărtăși secrete, 

experiențe, mici eșecuri, mari victorii adolescentine 

şi părea că nimic nu poate dărâma acest univers al 

nostru, până când, într-una din zile ea nu apare la 

liceu, iar eu încep să mă îngrijorez. I-am dat mesaje, 

am sunat-o de zeci de ori şi, într-un final, mi-a 

răspuns, dar la celălalt capăt al "firului" nu părea să 

fie Mara pe care o cunoşteam de-o viață. 

Convorbirea noastră a fost neobișnuit de scurtă, m-a 

rugat doar să trec pe la ea după ore că avea să-mi 

mărturisească ceva. Până la finalul cursurilor am stat 

cu gândul doar la vocea ei foarte ciudată, slăbită şi la 

cuvintele rostite de ea. Când ieșit de la liceu, glonț 

am dat fuga la ea acasă. Uşa era deschisă şi ea mă 

aştepta pe canapea cu ochii aţintiţi asupra geamului, 

parcă aştepta ceva. Văzându-mă s-a ridicat şi mi-a 

spus că îi pare rău pentru tot. Am rugat-o să-mi 

explice ce se întâmplă, ce înseamnă acest "tot", iar ea 

a început să-mi povestească voalat că a cunoscut 

niște persoane, că are un nou cerc de prieteni, că 

relația noastră de prietenie era oarecum banală, dar 

că noi vom rămâne în relații bune oricum. Ea nu se 

putea opri din vorbit, eu nu mă puteam mișca din 

tocul ușii, încercând să procesez atât de multă 

informație pe care mi-o servea ea în acele momente. 

Camelia BUD, 

Clasa a IX-a E,

Pagini Coordonate de prof. Mihaela Popan

3534
Eminesciana Nr.13, 2018 Eminesciana Nr.13, 2018



Am dedus evident că s-a întâmplat ceva cu 

felul ei de a fi, că o posibilă experiență, mai mult sau 

mai puțin dorită, a schimbat-o complet. Naivă din 

fire, din start am exclus drogurile, mintea mea 

refuza oricum să accepte această schimbare bruscă. 

M-am simțit singură în universul pe care ni-l 

creasem noi... Am plecat... Am lăsat-o singură şi m-

am îndreptat cu pași repezi spre casă, aveam nevoie 

de niște repere, simțeam nevoia să reflectez puțin ca 

să-mi dau seama unde și cum s-a produs 

schimbarea. Ajunsă acasă, îmi arunc ghiozdanul în 

colţul camerei şi mă pun în pat cu ochii la fereastră 

şi mă pierd în gânduri. Niciodată nu m-aş fi gândit 

că avea să se întâmple aşa ceva. Începusem să simt 

că un zid de înălța între mine şi ea, că ceva o 

îndepărta de mine, dar speram să fie doar în 

imaginaţia mea. Şi nu fusese aşa, chiar ne 

îndepărtam. În următoarele zile am făcut niște 

investigații și am descoperit cine erau noii ei 

prieteni. Din păcate veștile nu erau bune, Mara se 

împrietenise cu o trupă bine cunoscută pentru 

înclinația spre "senzații tari". Trecerea timpului a 

confirmat ceea ce descoperisem: dependenţa ei de 

droguri o făcea să-şi piardă controlul, o făcea să 

piardă legătura cu viaţa reală, cu mine și cu tot ceea 

ce avusese valoare pentru ea până atunci. Am 

început să mă întreb ce o determinase să recurgă la 

asemenea lucruri şi nu găseam niciun răspuns, 

încercam să mă pun în locul ei, să îi înţeleg această 

plăcere ucigătoare de a consuma droguri, dar nu 

găseam nicio explicație. În timp devenisem 

agasantă pentru ea, plictisitoare, lipsită de farmec și 

de interes. Ceea ce aveam eu să-i ofer nu era deloc 

palpitant, nu era deloc incitant, deloc important. Mă 

durea sufletul să-mi văd prietena trăind în acest 

continuu prizonierat și, mai ales, să văd că nu o 

puteam salva, mă simțeam neputincioasă. Vedeam 

cum rămâne departe în urma mea, încercam din 

răsputeri să-i induc ideea că trebuie să terminăm 

liceul, să mergem împreună la facultate cum ne-am 

promis, să devenim niște carieriste de succes, dar... 

fără rezultat... 

Tresar speriată de soneria telefonului. După 

cum suna, trebuia să fie Mara. Îmi era atât de dor de 

acest ton de apel și de fotografia care apărea pe 

ecranul telefonului când mă suna ea. M-am 

entuziasmat vreme de o secundă în timp ce am 

răspuns, dar apoi am încremenit..., nu era Mara, era 

mama ei, iar veștile erau cât se poate de triste... Am 

plâns mult în zilele acelea, de tristețe, de dor, de 

frustrare, de neputință...

 Libertatea noastră individuală este preţul pe 

care îl plătim atunci când intrăm în contact cu 

drogurile, dreptul nostru la viaţă fiind limitat în 

timp ce mergem cu ochii deschişi spre propriul 

sfârşit. 

Sasha VANCA, 

Clasa a IX-a E,

Termenul de ,,hărțuire'' sau, în engleză, 

,,bullying'', se află în ultima vreme din ce în ce mai 

frecvent pe buzele noastre și preocupă populația 

școlară și psihologii din instituțiile de învățământ. 

Dar ce înseamnă mai exact acest cuvânt? 

   Hărțuirea este un comportament nedorit 

și agresiv, întâlnit mai ales în rândul  copiilor, care 

poate varia de la agresiuni fizice minore, dar 

repetate, până la cele psihice. Mă număr printre 

persoanele  care  dezaprobă  aces t  t ip  de 

comportament josnic care, din păcate, este încă 

foarte practicat atât în școli cât și în afara lor, 

deoarece, așa cum descrie și definiția de mai sus, 

este o manifestare negativă și agresivă care poate 

chiar să distrugă viețile victimelor.

În primul rând, cele mai dese victime sunt 

copiii. Studiile făcute în Statele Unite ale Americii 

arată că 15-25% dintre elevi sunt victime ale 

hărțuirii, în timp ce 15-20% au declarat că inițiază 

aceste comportamente, transformând școala un 

l o c  d e  t e m u t  p e n t r u  c o p i i i  a g r e s a ț i .                                                               

Agresorii sunt, de cele mai multe ori, în căutare de 

atenție și popularitate, dorind să se simtă 

importanți și puternici. Victimele, pe de altă parte, 

se află la polul opus față de hărțuitori. Acestea 

dezvoltă tendința să se izoleze social și să 

comunice greu, având un comportament pasiv și 

lipsit de apărare din cauza stimei lor de sine 

scăzute.

În al doilea rând, hărțuirea nu este o joacă, 

dar, din nefericire, este tratată în acest fel.                                                                        

În ambele cazuri există multe efecte negative care 

nu trebuie subestimate sau trecute cu vederea. 

Studiile arată că agresorii ajung să dezvolte 

dependență de fumat, alcool și droguri, situația lor 

școlară având de suferit, ajungând în timp să se 

implice în și mai multe agresiuni fizice și să nu mai 

aibă respect față de niciun fel de autoritate. 

Hărțuirea are un impact deosebit asupra 

victimelor, iar efectele negative pot persista în 

timp, ajungând să creeze tulburări psihiatrice 

precum anxietatea, fobia socială, depresia și 

creșterea riscului de suicid.                                                                     

Așadar, hărțuirea  sau bullyingul ar trebui 

sesizată cât mai rapid, evitată cât de mult posibil, 

deoarece dă naștere unor probleme și riscuri 

serioase din motive complet nejustificate, precum 

popularitatea sau așa-zisa superioritate și nicio 

persoană nu trebuie manipulată sau ironizată, sub 

nicio formă și pe niciun motiv.

B i b l i o g r a f i e : 

http://centruldeparenting.ro/hartuirea-in-scoli-si-

efectele-pe-care-le-are-asupra-copilului/

Hărțuirea sau, mai nou, BULLYINGUL
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Studiile arată că agresorii ajung să dezvolte 
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școlară având de suferit, ajungând în timp să se 

implice în și mai multe agresiuni fizice și să nu mai 

aibă respect față de niciun fel de autoritate. 

Hărțuirea are un impact deosebit asupra 

victimelor, iar efectele negative pot persista în 

timp, ajungând să creeze tulburări psihiatrice 

precum anxietatea, fobia socială, depresia și 

creșterea riscului de suicid.                                                                     

Așadar, hărțuirea  sau bullyingul ar trebui 

sesizată cât mai rapid, evitată cât de mult posibil, 

deoarece dă naștere unor probleme și riscuri 

serioase din motive complet nejustificate, precum 

popularitatea sau așa-zisa superioritate și nicio 

persoană nu trebuie manipulată sau ironizată, sub 

nicio formă și pe niciun motiv.

B i b l i o g r a f i e : 

http://centruldeparenting.ro/hartuirea-in-scoli-si-

efectele-pe-care-le-are-asupra-copilului/

Hărțuirea sau, mai nou, BULLYINGUL

3736
Eminesciana Nr.13, 2018 Eminesciana Nr.13, 2018

http://centruldeparenting.ro/hartuirea-in-scoli-si-efectele-pe-care-le-are-asupra-copilului/
http://centruldeparenting.ro/hartuirea-in-scoli-si-efectele-pe-care-le-are-asupra-copilului/


               Scopul acestuit tip de proiecte este de a 

forma elevii din COLEGIUL NAŢIONAL   

"MIHAI EMINESCU" în spiritul implicării 

voluntare şi soluţionării unor probleme sociale, 

culturale şi educaţionale identificate în comunitatea 

în care trăiesc, precum și de a contura în spatiul 

public aplecarea acestora spre acest tip de activități, 

ceea ce contribuie din plin la conturarea unei 

imagini pozitive a instituției noastre. Ca exemplu, 

prin proiectul Zâmbet pentru zâmbete, activităţile 

sunt proiectate şi desfăşurate pe o structură de tip 

„needs-based approach” (abordare pe nevoile 

identificate), dar urmăreşte o continuitate eficientă 

de tip „rights-based approach” (abordare pe 

drepturi). Se are în vedere încurajarea activităţii de 

voluntariat prin intermediul căreia participanţii vor 

reuşi să-şi descopere abilităţile, competenţele 

personale, devenind cetăţeni informaţi şi devotaţi 

solidarităţii umane.

Abordarea nouă, bazată pe drepturile copiilor, şi 

în care copiii şi tinerii, cu sprijinul educatorilor, 

joacă rolul principal, pune bazele unor activităţi de 

continuitate în plan local şi a unor proiecte de lungă 

durată, care se adresează cauzelor unor probleme 

sociale sau ale unor riscuri, nu doar simptomelor; îşi 

propune să crească impactul şi să întărească pe cât 

posibil comunitatea şi chiar să influenţeze politicile 

şi practicile sociale în plan local. Proiectul are la 

bază experienţa deosebit de preţioasă pe care liceul 

nostru o posedă graţie numeroaselor activităţi de 

voluntariat desfăşurate în anii anteriori.

	 O astfel de abordare schimbă şi echilibrează 

relaţiile de putere pentru beneficiul copiilor şi 

drepturilor lor, mai ales pentru copiii aflaţi în 

situaţii de risc (marginalizare socială – unii copii de 

etnie rromă; risc de eşec (abandon) şcolar şi/sau 

familial; risc de instituţionalizare. Considerăm că 

este un pas considerabil în cunoaşterea eficientă de 

către copii şi tineri a drepturilor de care beneficiază 

şi punerea lor în aplicare; vorbim în primul rând de 

dreptul la informare şi la participare activă în viaţa 

comunităţii locale. Această abordare care se 

centrează pregnant pe rolul jucat de copii şi tineri în 

propria  viaţă se înscrie în principiile noii 

sociologii, copiii şi tinerii deţinând valoare ca şi 

categorie socială, fiind capabili să emită idei, păreri, 

strategii construite de ei în propria lor manieră, o 

dată ce au procesat informaţiile necesare din lumea 

înconjurătoare. 

	 Se va urmări sprijinirea participării active a 

elevilor ca agenţi sociali cu valoare şi importante 

abilităţi în familie, şcoală, comunitate şi societate, 

contribuind astfel la conturarea unei bune imagini a 

instituției școlare căreia îi aparțin. 
Bibliografie:
www.provobis.ro/assets/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Voluntariat
BUSUIOC, Daniela, LUPŞAN, Daniela, NIHTA, Sorina, Cartea despre 

voluntariat,Centrul deVoluntariat Reşiţa, Reşiţa, 2006.
*** Să fim responsabil : ghid practic pentru organizarea activităţilor de 
voluntariat în şcoală,Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân", Râmnicu 
Vâlcea, 2011

În această perioadă a globalizării şi a schimbărilor 

continue, lumea devine din ce în ce mai mică şi mai 

egoistă. Voluntariatul reprezintă însă o modalitate 

prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de 

comunitate, de binele făcut aproapelui; persoanele 

pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de 

membri ai comunităţilor şi se pot stabili puncte de 

legătură între diferite culturi. Voluntariatul poate fi o 

sursă foarte generoasă de învățare, atunci când 

există atât dorinţa de a învăţa din partea 

voluntarului, cât şi preocupare pentru motivaţia 

voluntarului din partea organizaţiei la care acesta 

activează. Implicându-se în diverse proiecte şi 

activităţi, lucrând în echipa sau individual, 

confruntându-se cu diverse situaţii şi probleme, 

voluntarii dobândesc implicit noi abilităţi, noi 

cunoştinte, noi atitudini - într-un cuvânt, noi 

competenţe. În timp ce altruismul, preocuparea 

pentru cei din jur şi pentru diverse subiecte cu 

impact comunitar, este cea mai evidentă motivaţie 

pentru a deveni voluntari, pentru mulţi tineri este 

deosebit de motivantă oportunitatea de a dobândi 

noi abilităţi utile pentru a-şi găsi un loc de muncă sau 

posibilitatea de a explora diferite opţiuni de carieră. 

Activităţile de voluntariat pot avea un impact 

puternic asupra traiectoriei profesionale a unui 

tânăr. Dintre toate tipurile de învăţare informală şi 

non-formală, voluntariatul este cea mai complexă 

modalitate de a învăţa, de a te dezvolta şi de a 

împărtăşi cele învăţate

SĂ CONTURĂM IMAGINEA ȘCOLII NOASTRE
 ÎN NUANȚE DE BINEFACERE ȘI EMPATIE
- FII VOLUNTAR – FII VECTOR AL SCHIMBĂRII -

Prof. Mihaela POPAN
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               Scopul acestuit tip de proiecte este de a 

forma elevii din COLEGIUL NAŢIONAL   

"MIHAI EMINESCU" în spiritul implicării 

voluntare şi soluţionării unor probleme sociale, 

culturale şi educaţionale identificate în comunitatea 

în care trăiesc, precum și de a contura în spatiul 

public aplecarea acestora spre acest tip de activități, 

ceea ce contribuie din plin la conturarea unei 

imagini pozitive a instituției noastre. Ca exemplu, 

prin proiectul Zâmbet pentru zâmbete, activităţile 

sunt proiectate şi desfăşurate pe o structură de tip 

„needs-based approach” (abordare pe nevoile 

identificate), dar urmăreşte o continuitate eficientă 

de tip „rights-based approach” (abordare pe 

drepturi). Se are în vedere încurajarea activităţii de 

voluntariat prin intermediul căreia participanţii vor 

reuşi să-şi descopere abilităţile, competenţele 

personale, devenind cetăţeni informaţi şi devotaţi 

solidarităţii umane.

Abordarea nouă, bazată pe drepturile copiilor, şi 

în care copiii şi tinerii, cu sprijinul educatorilor, 

joacă rolul principal, pune bazele unor activităţi de 

continuitate în plan local şi a unor proiecte de lungă 

durată, care se adresează cauzelor unor probleme 

sociale sau ale unor riscuri, nu doar simptomelor; îşi 

propune să crească impactul şi să întărească pe cât 

posibil comunitatea şi chiar să influenţeze politicile 

şi practicile sociale în plan local. Proiectul are la 

bază experienţa deosebit de preţioasă pe care liceul 

nostru o posedă graţie numeroaselor activităţi de 

voluntariat desfăşurate în anii anteriori.

	 O astfel de abordare schimbă şi echilibrează 

relaţiile de putere pentru beneficiul copiilor şi 

drepturilor lor, mai ales pentru copiii aflaţi în 

situaţii de risc (marginalizare socială – unii copii de 

etnie rromă; risc de eşec (abandon) şcolar şi/sau 

familial; risc de instituţionalizare. Considerăm că 

este un pas considerabil în cunoaşterea eficientă de 

către copii şi tineri a drepturilor de care beneficiază 

şi punerea lor în aplicare; vorbim în primul rând de 

dreptul la informare şi la participare activă în viaţa 

comunităţii locale. Această abordare care se 

centrează pregnant pe rolul jucat de copii şi tineri în 

propria  viaţă se înscrie în principiile noii 

sociologii, copiii şi tinerii deţinând valoare ca şi 

categorie socială, fiind capabili să emită idei, păreri, 

strategii construite de ei în propria lor manieră, o 

dată ce au procesat informaţiile necesare din lumea 

înconjurătoare. 

	 Se va urmări sprijinirea participării active a 

elevilor ca agenţi sociali cu valoare şi importante 

abilităţi în familie, şcoală, comunitate şi societate, 

contribuind astfel la conturarea unei bune imagini a 

instituției școlare căreia îi aparțin. 
Bibliografie:
www.provobis.ro/assets/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Voluntariat
BUSUIOC, Daniela, LUPŞAN, Daniela, NIHTA, Sorina, Cartea despre 

voluntariat,Centrul deVoluntariat Reşiţa, Reşiţa, 2006.
*** Să fim responsabil : ghid practic pentru organizarea activităţilor de 
voluntariat în şcoală,Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân", Râmnicu 
Vâlcea, 2011

În această perioadă a globalizării şi a schimbărilor 

continue, lumea devine din ce în ce mai mică şi mai 

egoistă. Voluntariatul reprezintă însă o modalitate 

prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de 

comunitate, de binele făcut aproapelui; persoanele 

pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de 

membri ai comunităţilor şi se pot stabili puncte de 

legătură între diferite culturi. Voluntariatul poate fi o 

sursă foarte generoasă de învățare, atunci când 

există atât dorinţa de a învăţa din partea 

voluntarului, cât şi preocupare pentru motivaţia 

voluntarului din partea organizaţiei la care acesta 

activează. Implicându-se în diverse proiecte şi 

activităţi, lucrând în echipa sau individual, 

confruntându-se cu diverse situaţii şi probleme, 

voluntarii dobândesc implicit noi abilităţi, noi 

cunoştinte, noi atitudini - într-un cuvânt, noi 

competenţe. În timp ce altruismul, preocuparea 

pentru cei din jur şi pentru diverse subiecte cu 

impact comunitar, este cea mai evidentă motivaţie 

pentru a deveni voluntari, pentru mulţi tineri este 

deosebit de motivantă oportunitatea de a dobândi 

noi abilităţi utile pentru a-şi găsi un loc de muncă sau 

posibilitatea de a explora diferite opţiuni de carieră. 

Activităţile de voluntariat pot avea un impact 

puternic asupra traiectoriei profesionale a unui 

tânăr. Dintre toate tipurile de învăţare informală şi 

non-formală, voluntariatul este cea mai complexă 

modalitate de a învăţa, de a te dezvolta şi de a 

împărtăşi cele învăţate
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O samă de ieudeni  … de samă

prof. Ioan Țiplea

 Dacă spun Maramureș, nu mă refer 
la actualul județ și nici la actuala 
configurație administrativă a unui teritoriu 
delimitat așa de regimul comunist prin 
Reforma administrativă din februarie 
1968, în care sunt incluse 4 ”țări” sau zone 
etnografice: Țara Maramureșului, Țara 
Lăpușului ,  Țara Codrului  și  Țara 
Chioaru lu i ,  c i  exc lus iv  l a  ”Țara 
voievozilor - țărani” , la străvechiul spațiu 
al Maramureșului istoric, situat în dreapta 
și în stânga Tisei.
	 Locul la care mă refer este, pentru 
mine, un topos fabulos și fascinant. 
Tradițiile sale, folclorul, graiul, cultura, 
arhi tectura locuințelor  ș i  s t raiele 
oamenilor, dar mai cu seamă moșii și 
strămoșii ce-și dorm somnul de veci în 
țintirimuri l-au plăsmuit să fie așa.
	 E un spațiu încărcat de … istorie, 
căci de aici au descălecat Dragoș și 
Bogdan, întemeietorii statului medieval ce 
s-a numit Moldova. Și tot de aici, mai exact 
din Ieud, peste aproape un jumătate de 
mileniu, s-a strămutat în Țara Năsăudului 
familia Chindriș, una dintre cele mai 
numeroase și mai onorabile familii din sat, 
care l-a dat țării pe poetul Andrei Mureșan, 
adică moroșan, autorul imnului Deșteaptă-
te române!
	 Când spun Maramureș, mă gândesc 
apoi, volens-nolens, la salba de ”catedrale 
gotice din lemn”, micuțe în dimensiuni, 
dar monumentale în configurația lor 
arhitectonică, biserici care, cu turnul lor 
ascuțit, spintecă cerul, spunându-ne că 
numai prin ele omul poate avea acces la 
transcendența divină, că numai prin 
Biserică creștinul poate intra în Împărăția 
Cerurilor.

Apoi, când spun Maramureș, mă mai refer și la 
singurul spațiu din întreg teritoriul locuit de 
români în care fiecare familie sau neam, cum s-a 
spus și încă se mai spune prin aceste locuri, se 
individualizează în comunitate nu atât prin nume 
și prenume, ci, așa ca la vechii romani, prin 
poreclă, supranume sau cognomen. Gândindu-
mă la ele, nu opt să nu mă gândesc la istoricul 
Ioan Mihaly de Apșa, cel care, pe la 1900, în 
culegerea sa de Diplome maramureșene , a făcut 
cunoscut lumii originile aristocratice ale acestor 
neamuri de plugari, obârșii confirmate oficial, 
încă din secolele al XIV- lea și al XV-lea, prin 
diplome scrise pe piele de vițel, întărite cu peceți 
regale, cu blazoane și efigii identitare, care 
certificau noblețea străveche a originilor lor.
 Când spun Maramureș, îmi mai vin în 
minte, de pildă, cuvintele consemnate în 
acele ”cărți de onoare” ce te întâmpină în 
tinda fiecărei bisericuțe de lemn, ce conțin 
neprețuite superlative formulate de oameni 
de seamă din țară și de aiurea, cum ar fi cele 
ale lui Constantin Noica, care compara 
zestrea acestor locuri și neamuri cu ”cu 
firmiturile unui banchet al zeilor” , ori 
cele exprimate de reputatul antropolog 
japonez Minoru Nambara, care avea 
certitudinea că ”Maramureșul este satul 
primordial, iar țăranul maramureșean 
este omul primordial în nobleța sa 
princiară” . 
	 În fine, când spun Maramureș, de 
bună seamă, mă mai gândesc la singurul loc 
din țară unde, după cum ne asigură istoricii, 
au trăit dacii liberi, necuceriți de legiunile 
romane, și care integral, în ciuda acestui 
fapt, fără a fi constrânși în vre-un fel, au 
asimilat limba latină. Și gândul mă mai 
duce la acei strămoși care, prin a doua 
jumătate al veacului al XIV-lea, viețuind în 
mănăstirile din Ieud ori Peri, ne-au lăsat 
moștenire, cu mult înaintea Scrisorii lui 
Neacșu din Câmpulung, primele scrieri în 
limba română! Numai că ele erau cu 
caractere chirilice, iar nu italice.
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O samă de ieudeni  … de samă

prof. Ioan Țiplea

 Dacă spun Maramureș, nu mă refer 
la actualul județ și nici la actuala 
configurație administrativă a unui teritoriu 
delimitat așa de regimul comunist prin 
Reforma administrativă din februarie 
1968, în care sunt incluse 4 ”țări” sau zone 
etnografice: Țara Maramureșului, Țara 
Lăpușului ,  Țara Codrului  și  Țara 
Chioaru lu i ,  c i  exc lus iv  l a  ”Țara 
voievozilor - țărani” , la străvechiul spațiu 
al Maramureșului istoric, situat în dreapta 
și în stânga Tisei.
	 Locul la care mă refer este, pentru 
mine, un topos fabulos și fascinant. 
Tradițiile sale, folclorul, graiul, cultura, 
arhi tectura locuințelor  ș i  s t raiele 
oamenilor, dar mai cu seamă moșii și 
strămoșii ce-și dorm somnul de veci în 
țintirimuri l-au plăsmuit să fie așa.
	 E un spațiu încărcat de … istorie, 
căci de aici au descălecat Dragoș și 
Bogdan, întemeietorii statului medieval ce 
s-a numit Moldova. Și tot de aici, mai exact 
din Ieud, peste aproape un jumătate de 
mileniu, s-a strămutat în Țara Năsăudului 
familia Chindriș, una dintre cele mai 
numeroase și mai onorabile familii din sat, 
care l-a dat țării pe poetul Andrei Mureșan, 
adică moroșan, autorul imnului Deșteaptă-
te române!
	 Când spun Maramureș, mă gândesc 
apoi, volens-nolens, la salba de ”catedrale 
gotice din lemn”, micuțe în dimensiuni, 
dar monumentale în configurația lor 
arhitectonică, biserici care, cu turnul lor 
ascuțit, spintecă cerul, spunându-ne că 
numai prin ele omul poate avea acces la 
transcendența divină, că numai prin 
Biserică creștinul poate intra în Împărăția 
Cerurilor.

Apoi, când spun Maramureș, mă mai refer și la 
singurul spațiu din întreg teritoriul locuit de 
români în care fiecare familie sau neam, cum s-a 
spus și încă se mai spune prin aceste locuri, se 
individualizează în comunitate nu atât prin nume 
și prenume, ci, așa ca la vechii romani, prin 
poreclă, supranume sau cognomen. Gândindu-
mă la ele, nu opt să nu mă gândesc la istoricul 
Ioan Mihaly de Apșa, cel care, pe la 1900, în 
culegerea sa de Diplome maramureșene , a făcut 
cunoscut lumii originile aristocratice ale acestor 
neamuri de plugari, obârșii confirmate oficial, 
încă din secolele al XIV- lea și al XV-lea, prin 
diplome scrise pe piele de vițel, întărite cu peceți 
regale, cu blazoane și efigii identitare, care 
certificau noblețea străveche a originilor lor.
 Când spun Maramureș, îmi mai vin în 
minte, de pildă, cuvintele consemnate în 
acele ”cărți de onoare” ce te întâmpină în 
tinda fiecărei bisericuțe de lemn, ce conțin 
neprețuite superlative formulate de oameni 
de seamă din țară și de aiurea, cum ar fi cele 
ale lui Constantin Noica, care compara 
zestrea acestor locuri și neamuri cu ”cu 
firmiturile unui banchet al zeilor” , ori 
cele exprimate de reputatul antropolog 
japonez Minoru Nambara, care avea 
certitudinea că ”Maramureșul este satul 
primordial, iar țăranul maramureșean 
este omul primordial în nobleța sa 
princiară” . 
	 În fine, când spun Maramureș, de 
bună seamă, mă mai gândesc la singurul loc 
din țară unde, după cum ne asigură istoricii, 
au trăit dacii liberi, necuceriți de legiunile 
romane, și care integral, în ciuda acestui 
fapt, fără a fi constrânși în vre-un fel, au 
asimilat limba latină. Și gândul mă mai 
duce la acei strămoși care, prin a doua 
jumătate al veacului al XIV-lea, viețuind în 
mănăstirile din Ieud ori Peri, ne-au lăsat 
moștenire, cu mult înaintea Scrisorii lui 
Neacșu din Câmpulung, primele scrieri în 
limba română! Numai că ele erau cu 
caractere chirilice, iar nu italice.
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 Așadar, cu toate că s-ar putea 
spune mult mai multe lucruri de ținut 
minte despre acest spațiu fabulos, aș 
mai semnala doar că, neîndoielnic, 
atunci când mă gândesc la Maramureș, 
mă refer mai întâi la vechiul Comitat 
al Maramureșului, al treilea ca 
mărime din fostul Imperiu Austro-
Ungar, care se întindea înainte de 
Marea Unire, pe o suprafață de 10 355 

2
km , și din care numai a treia parte, din 
păcate, o mai regăsim în trupul actual al 
României, în vreme ce restul a fost 
înstrăinat mai întâi Cehoslovaciei, în 
urma Tratatului de pace de la Paris din 
1 9 2 0 ,  n e s o c o t i n d u - s e  v r e r e a 
moroșenilor din dreapta Tisei de a trăi 
în granițele României Mari, un 
deziderat ce a fost exprimat categoric 
de ei la 1 Decembrie 1918.
 Gândindu-mă la Marea Unire, 
acum în anul centenar, nu pot să nu 
mă refer și la oamenii acestor locuri 
care, în noiembrie 1918, indiferent că 
se găseau în stânga ori în dreapta 
Tisei, s-au adunat și și-au ales 
delegații pe care i-au împuternicit 
solemn , prin credenționale,  să 
participe la Marea Adunare Națională 
de la Alba Iulia și să voteze Unirea.

Or, puțină lume știe, chiar și 
printre cei informați, că în acele 
momente istorice frământate, dar și 
sublime, dintre cei 25 de delegați cu 

credențional la purtător nu mai puțin 
de 7 erau ieudeni! Așa că, pentru a le 
cinsti memoria, mai cu seamă în acest 
an aniversar, este o datorie morală să 
ne aducem aminte de ei. Așadar, cei 7 
delegați cu obârșii în Ieud au fost: 
avocatul Vasile Chindriș, doctor în 
drept și președintele ales al Sfatului 
Național Român al Comitatului 
Maramureș, șeful delegației care – 
fiind îmbrăcată în superbe haine de 
iarnă, cu cioareci și gube albe – a fost 
onorată să se afle în fruntea alaiului 
de delegații din tot Ardealul și să 
depună prima, în Sala Unirii , 
credenționalele maramureșenilor.

Un alt ieudean din delegație a 
fost preotul greco-catolic Simion 
Balea, ce-și avea descendența în 
străvechea familie a Bălenilor, care 
slujea în Săpânța, în calitate de 
reprezentant al Cercului electoral 
Teceu-Săpânța.  

Apoi, din cei 5 delegați ai 
Cercului  e lec tora l  Iza-Vișeu, 
plugarul Vasile Pleș și preotul greco-
catolic Artemiu Anderco- cel care 
după Marea Unire a descoperit în 
podul Bisericii din Deal, cea mai 
veche biserică din lemn  din 
Maramureș, Codicele de la Ieud, un 
document inestimabil pentru cultura 
și istoria noastră, pe care l-a donat 
Academiei Române- erau tot ieudeni. 
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 Așadar, cu toate că s-ar putea 
spune mult mai multe lucruri de ținut 
minte despre acest spațiu fabulos, aș 
mai semnala doar că, neîndoielnic, 
atunci când mă gândesc la Maramureș, 
mă refer mai întâi la vechiul Comitat 
al Maramureșului, al treilea ca 
mărime din fostul Imperiu Austro-
Ungar, care se întindea înainte de 
Marea Unire, pe o suprafață de 10 355 

2
km , și din care numai a treia parte, din 
păcate, o mai regăsim în trupul actual al 
României, în vreme ce restul a fost 
înstrăinat mai întâi Cehoslovaciei, în 
urma Tratatului de pace de la Paris din 
1 9 2 0 ,  n e s o c o t i n d u - s e  v r e r e a 
moroșenilor din dreapta Tisei de a trăi 
în granițele României Mari, un 
deziderat ce a fost exprimat categoric 
de ei la 1 Decembrie 1918.
 Gândindu-mă la Marea Unire, 
acum în anul centenar, nu pot să nu 
mă refer și la oamenii acestor locuri 
care, în noiembrie 1918, indiferent că 
se găseau în stânga ori în dreapta 
Tisei, s-au adunat și și-au ales 
delegații pe care i-au împuternicit 
solemn , prin credenționale,  să 
participe la Marea Adunare Națională 
de la Alba Iulia și să voteze Unirea.

Or, puțină lume știe, chiar și 
printre cei informați, că în acele 
momente istorice frământate, dar și 
sublime, dintre cei 25 de delegați cu 

credențional la purtător nu mai puțin 
de 7 erau ieudeni! Așa că, pentru a le 
cinsti memoria, mai cu seamă în acest 
an aniversar, este o datorie morală să 
ne aducem aminte de ei. Așadar, cei 7 
delegați cu obârșii în Ieud au fost: 
avocatul Vasile Chindriș, doctor în 
drept și președintele ales al Sfatului 
Național Român al Comitatului 
Maramureș, șeful delegației care – 
fiind îmbrăcată în superbe haine de 
iarnă, cu cioareci și gube albe – a fost 
onorată să se afle în fruntea alaiului 
de delegații din tot Ardealul și să 
depună prima, în Sala Unirii , 
credenționalele maramureșenilor.

Un alt ieudean din delegație a 
fost preotul greco-catolic Simion 
Balea, ce-și avea descendența în 
străvechea familie a Bălenilor, care 
slujea în Săpânța, în calitate de 
reprezentant al Cercului electoral 
Teceu-Săpânța.  

Apoi, din cei 5 delegați ai 
Cercului  e lec tora l  Iza-Vișeu, 
plugarul Vasile Pleș și preotul greco-
catolic Artemiu Anderco- cel care 
după Marea Unire a descoperit în 
podul Bisericii din Deal, cea mai 
veche biserică din lemn  din 
Maramureș, Codicele de la Ieud, un 
document inestimabil pentru cultura 
și istoria noastră, pe care l-a donat 
Academiei Române- erau tot ieudeni. 
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Puțini dascăli din vechiul sau noul Maramureș știu că în acea delegație erau doi 
confrați de-ai lor, ambii din Ieud. E vorba de profesorul de limba română Ioan Bilțiu 
Dăncuș și de învățătorul Grigore Țiplea. În fine, al șaptelea ieudean din delegație a fost 
Florentin Bilțiu Dăncuș, unul dintre cei trei ofițeri ce reprezentau Garda Națională a 
Comitatului Maramureș. E de reținut că Ioan și Florentin Bilțiu Dăncuș erau copii 
”dascălului arhetipal Petru Bilțiu Dăncuș”, cum inspirat l-a definit dr. în istorie Ilie 
Gherheș. Această legendă vie a Maramureșului și a cauzei naționale a lăsat ”cu limbă de 
moarte”, adică printr-un soi de testament, celor 6 copii ai săi –Ioan, care a fost și dascăl de 
franceză și jurnalist, Mihai, care a fost ofițer în marina austro-ungară, ucis în luptele din 
Marea Adriatică, Florentin, tot ofițer, Traian, care a fost pictor, cunoscut nouă prin tabloul 
Am fo' ș-om si, și Elena, care a devenit profesoară- tulburătoarele cuvinte: ”Copii! V-am 
crescut români! Decât să știu că vă lepădați de limbă, de lege și de neam mai bine va-șui 
scoate ochii de pe acum să cerșiți din casă-n casă! Să nu uitați!” 

În final, gândindu-mă la 
acest Maramureș, îmi revin în 
minte vorbele memorabile rostite 
de un alt fiu al Ieudului, preotul 
greco-catolic Grigore Balea, cel 
care în timpul comunismului a 
fost unul dintre cei mai străluciți 
dascăli pe care i-a avut în toată 
istoria sa fostul Liceu Pedagogic 
din Sighet. Venerabilul sacerdot 
și cărturar, care nu s-a bucurat în 
ultima sa parte a vieții de 
recunoștința pe care cu prisosință 
o merita pentru binele făcut 
multor maramureșeni, ori de câte 
ori avea ocazia îl parafraza pe 
Ioan Slavici, care afirmase că 
”pentru români, soarele răsare 
de la București” , amintind celor 
ce doreau să-l asculte că ”pentru 
toți maramureșenii, soarele 
naționalismului răsare de la 
Ieud!”

Quod erat demonstradum. 
Iar cine-i interesat și de alte 
informații ,  poate consulta, 
printre altele, cartea lui Ilie 
Gherheș Maramureșenii și 
Marea Unire de la 1 Decembrie 
1918, Editura Gutinul, Baia 
Mare, 2017.
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Puțini dascăli din vechiul sau noul Maramureș știu că în acea delegație erau doi 
confrați de-ai lor, ambii din Ieud. E vorba de profesorul de limba română Ioan Bilțiu 
Dăncuș și de învățătorul Grigore Țiplea. În fine, al șaptelea ieudean din delegație a fost 
Florentin Bilțiu Dăncuș, unul dintre cei trei ofițeri ce reprezentau Garda Națională a 
Comitatului Maramureș. E de reținut că Ioan și Florentin Bilțiu Dăncuș erau copii 
”dascălului arhetipal Petru Bilțiu Dăncuș”, cum inspirat l-a definit dr. în istorie Ilie 
Gherheș. Această legendă vie a Maramureșului și a cauzei naționale a lăsat ”cu limbă de 
moarte”, adică printr-un soi de testament, celor 6 copii ai săi –Ioan, care a fost și dascăl de 
franceză și jurnalist, Mihai, care a fost ofițer în marina austro-ungară, ucis în luptele din 
Marea Adriatică, Florentin, tot ofițer, Traian, care a fost pictor, cunoscut nouă prin tabloul 
Am fo' ș-om si, și Elena, care a devenit profesoară- tulburătoarele cuvinte: ”Copii! V-am 
crescut români! Decât să știu că vă lepădați de limbă, de lege și de neam mai bine va-șui 
scoate ochii de pe acum să cerșiți din casă-n casă! Să nu uitați!” 

În final, gândindu-mă la 
acest Maramureș, îmi revin în 
minte vorbele memorabile rostite 
de un alt fiu al Ieudului, preotul 
greco-catolic Grigore Balea, cel 
care în timpul comunismului a 
fost unul dintre cei mai străluciți 
dascăli pe care i-a avut în toată 
istoria sa fostul Liceu Pedagogic 
din Sighet. Venerabilul sacerdot 
și cărturar, care nu s-a bucurat în 
ultima sa parte a vieții de 
recunoștința pe care cu prisosință 
o merita pentru binele făcut 
multor maramureșeni, ori de câte 
ori avea ocazia îl parafraza pe 
Ioan Slavici, care afirmase că 
”pentru români, soarele răsare 
de la București” , amintind celor 
ce doreau să-l asculte că ”pentru 
toți maramureșenii, soarele 
naționalismului răsare de la 
Ieud!”

Quod erat demonstradum. 
Iar cine-i interesat și de alte 
informații ,  poate consulta, 
printre altele, cartea lui Ilie 
Gherheș Maramureșenii și 
Marea Unire de la 1 Decembrie 
1918, Editura Gutinul, Baia 
Mare, 2017.
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