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O nouă ediție, cea de a cincea, a Conferinţei  Internaţionale de Educaţie Nonformală (INEC), a 

fost găzduită de către Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș, în perioada 5-6 

octombrie 2019. Evenimentul a fost rezultatul colaborării dintre instituția gazdă și Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu-Facultatea de Științe Socio-Umane ( Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic și Centrul de Cercetare și Analiză Psihopedagogică), Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş și  

„Ștefan și Chivulescu"-Societate Civilă Profesională de Psihologie, Târgovişte, cu susținerea Primăriei 

orașului Târgu Mureș. 

Conferința s-a axat pe două coordonate: valorificarea experiențelor de bună practică prin 

workshopuri și promovarea activităților de tip nonformal în prelegerile susținute în plen. Cei 147 de 

participanți s-au bucurat de prezența oaspeților din mediul academic național și internațional: Universitatea 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Roma Tre University, 

University of Bologna, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Firenze Italia, Ludwigsburg 

University of Education, Germania și John von Neuman University Kecskemet. Temele prelegerilor au 

surprins prin  diversitatea aspectelor circumscrise educației nonformale: Food and cooking as informal 

Learning;  Informal education and street art; Interculturalism between formal and non-formal education; 

Flipped Classrooms, as Spaces of Non-formal Education. 

Workshopurile au fost destinate deopotrivă cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, 

gimnazial și liceal și au fost grupate pe domenii diverse: dezvoltare personală, educație experențială, jocuri 

de interior, Școala părinților, învățare prin explorare. 

Elevele de la profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare, și nu numai, au fost implicate 

în primirea și organizarea invitaților, dar au participat și la workshopurile care le-au prilejuit experiențe 

inedite: Kelemen Cristina, Szekely Cristina, Chibulcutean Raluca, Hapa Andrada, Belean Lorena, Wachter 

Larissa (clasa a XI-a A), Bosa Larisa, Moldovan Larisa, Florea Mădălina, Raț Valentina, Moldovan 

Andreea, Năznean Paula, Popa Bianca, Raț Valentina (clasa a XI-a B), Boanta Amalia, Borbat Antonia, 

Pușcaș Monica, Frenț Camelia, Sabău Maria, Hațegan Alexandra, Pașc Alina (clasa a XII-a A) și Muntean 

Ana, Suciu Daniela (clasa a XII-a B). 

Concluziile workshopurilor au avut ca notă dominantă încântarea și mulțumirea exprimate de 

participanții hotărâți să aplice, dar să și disemineze cunostințele și experiența dobândite, întărind prin 

propriile exemple de bună practică triada formal-nonformal-informal. 

Cristina Sărăcuț - Profesor, participant la INEC 

INEC - rampă pentru viitorul Educației Nonformale 
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INEC 2019 

 La începutul lunii octombrie colegiul nostru a găzduit a cincea conferință internaţională de 

educaţie nonformală-INEC 2019. Am avut bucuria de a organiza, alături de cei de la Universitatea 

„Lucian Blaga” din Sibiu două zile de activități dedicate educației nonformale care s-au concretizat în 

două sesiuni în plen, susținute de profesori universitari din țară și din străinătate și paisprezece   

workshop-uri desfășurate de cadre didactice din mediul universitar și preuniversitar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unul din workshop-urile desfășurate în prima zi a conferinței a fost Jocuri de interior (indoor). 

Alternative pentru „școala după școală” sau pentru orele de dirigenție.  Împreună cu cei optsprezece 

participanți am discutat despre 

valențele pozitive ale educației 

nonformale și despre modul în care 

aceasta se poate organiza, în diferite 

context, ca formă de educație 

complementară educației formale. De 

asemenea, am listat o serie de 

activități care se pot desfășura în 

timpul programului „Școala după 

școală” sau la orele de dirigenție cum 

ar fi: ateliere de muzică, pictură, 

ceramică, gătit, vânătoare de comori, 

activități sportive, diferite jocuri, 

inclusive board games-uri.  

 

Pentru că cel mai bine învățăm exersând sau, 

în cazul de față, jucându-ne ne-am ales o  serie de 

jocuri de cunoaștere pe care le-am folosit pentru a 

face un prim pas în interacțiunea noastră. Apoi au 

urmat jocurile de încredere, de atenție, de dezvoltare a 

creativității și a gândirii laterale și câteva board 

games-uri pentru care ne-am împărțit pe grupe.  

Participând pentru a treia oară ca moderator al 

unui workshop la conferința INEC am descoperit, ca 

de fiecare dată, bucuria adulților de a se juca stârniți 

fiind de un pretext, de data aceasta învățarea unor jocuri utile pentru munca cu tinerii și copiii.  

 

Prof. dr. Veronica-Oana Moldovan   
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Psihologia este tărâmul metaforelor, este locul în care se întâlnesc 
dorințele, provocările, soluțiile și resursele, într-un potpuriu de 
transformări generate de implicarea în acțiuni. Metafora lupului alb 
este un drum al curajului, puterii și libertății, într-o simbioză 
generatoare de succes, de profunde schimbări și transformări 
personale și colective. 
Pe acest drum... te-am invitat să pășești alături de mine, alături de 
noi, pe Calea Lupului (Way of the wolf), un workshop inedit, o 
provocare pentru participanții celei de-a V-a ediții a Conferinței 
Internaționale de Educație Nonformală INEC 2019, organizată de 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în colaborare cu Colegiul 
Național Pedagogic „Mihai Eminescu”, în Târgu Mureș. Invitații au 
venit duminică, 6 octombrie 2019, să împărtășească cu noi inedite 
experiențe didactice de educație nonformală și dezvoltare 
personală! 
Deviza workshop-ului este: „Fii proactiv ! Doar așa poți schimba 
ceva ! -I can! We will!-” 
La acest workshop participarea elevilor și studenților a fost gratuită. 

  

 
  

A CINCEA CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE 
NONFORMALĂ - INEC 2019 

TÂRGU MUREȘ 4-6 OCTOMBRIE 2019 
  

„Lupul” este acea parte … puternică, sălbatică și nonconformistă 
autentică, din fiecare din noi.  Este acea parte prezentă permanent 
în noi și, paradoxal, prezentă de foarte puține ori, în acțiunile 
noastre. Pentru că este acea voce, pe care ne-am obișnuit să o 
înăbușim… mereu… 
Cu toate că este cea care ne spune de atâtea ori cât de puternici 
suntem, ce forță interioară avem, ne amintește de energia pe care o 
emanăm în jurul nostru, de multe ori 
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inconștient, de cât de multe lucruri am putea realiza… și cât de 

diferit… Este ghidul nostru interior, este inteligența vie și alertă, este 

iscusința de a aborda problemele importante, de viață și sau din 

domeniul de activitate, este conexiunea noastră cu partea instinctuală 

a spiritualității, este expresia curajului și invitația... la viața. Este 

despre a știi ce poți, despre ce ești capabil și despre limite... pe care 

de cele mai multe ori ni le stabilim singuri. 

Am ales acest mod astăzi de a va spune bun venit, pe Calea Lupului 

(Way of the wolf), pe tărâmul metaforei, pe tărâmul provocărilor prin 

metafora, un mod simbolic de declanșare a mobilurilor noastre 

interioare, vindecătoare dar și propulsoare în atingerea țintelor, atât 

ale noastre, personale, cat și ale celor cu care prin prisma meseriei de 

dascăl interacționăm, elevii noștri. Legătura workshop-conferință, 

scopul declarat al conferinței poate fi ilustrat inclusiv prin 

valorificarea potențialului metaforei în actul pedagogic, pentru că tot 

ceea ce poate fi, este mobilizator pentru noi în viața de zi cu zi, se 

manifestă în orice fel de context, fie cel al școlii, al profesiei, al 

familiei, al gospodăriei, al timpului liber. 

Sunt eu, una și aceeași persoană, cea care trăiește sub toate aspectele 

viața, sentimentele încercate sunt toate generate în sufletul meu și de 

mine depinde pe care dintre ele le las să îmi domine ziua. 

Și pentru că am lansat participanților invitația de a se așeza în funcție 

de un mesaj care i-a atras, i-am întrebat apoi ce reprezintă acest mesaj 

pentru ei. Este o dorință, este un obstacol, este o provocare, este ceva 

ce au nevoie, ce declanșează în ei acest mesaj?! Ce imbold interior i-a 

făcut să îl aleagă? A fost momentul de „spargere a gheții” și de 

implicare a participanților în atmosfera de lucru. 

 

 

 

   



6 

  

 

Povestea terapeutică. Resurse versus obstacole. Participanții au fost 
invitați să construiască, pe grupe, câte o poveste terapeutică, folosind 
o serie de expresii date, scopul fiind să formuleze soluții pentru 
situațiile de viață descrise la nivelul grupei. 
Metafora terapeutică. Metoda, filamentul științific al workshop-ului a 
invitat participanții la introspecție și a reprezentat inclusiv o provocare 
la îmbogățirea potpuriului de metode utilizate de fiecare în activitatea 
la clasă. Am evocat momentul de la începutul workshop ului când 
spuneam: „Sunt eu, una și aceeași persoană, cea care trăiește sub 
toate aspectele viața, sentimentele încercate sunt toate generate în 
sufletul meu și de mine depinde pe care dintre ele le las să îmi domine 
ziua și acțiunea.” 

Jocul empatiei: „M-aș putea simți așa dacă...”. În continuare, folosind 
cartonașele unui joc educațional, invitații au împărtășit o situație în 
care ar experimenta sentimentul descoperit pe un cartonaș extras din 
pachetul oferit de organizatori. Jucătorul a ghicit sentimentul denumit 
pe cartonașul extras de el, pe baza descrierilor primite de la colegii săi 
de joc. Apoi, folosind imagini ale unor fețe expresive, participanții au 
exprimat sentimentele pe care le-au experimentat în timpul 
worshopului, învățând că metoda poate fi utilizată cu succes și în 
activitatea la clasă. 
Pe toată durata sesiunii, experimentele practice prin joc au fost 
alternate cu prezentări teoretice și inserții de clipuri motivaționale 
„asortate” subiectului, într-o atmosferă pe deplin deconectantă și, în 
același timp, eficientă, ca o dovadă a faptului că învățarea poate fi un 
proces atractiv și motivant. 
În concluzie, Am meditat la adevărul din cuvintele: „Instead of trying to 
make your life perfect, give yourself the freedom to make it an 
adventure, and go even upward.” 

 

  
  

VĂ MULȚUMIM 

că ați fost parte din experiența 
noastră pe „Calea Lupului” 

  
  

prof. dr. NADIA DINUCA RAŢĂ 
  

prof. dr. FELICIA-STELA IONESCU 
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„Hərșńirea uşťiorii pe Valea Beicii” - un proiect despre trecut, pentru viitor 

Hădărău Miruna, Ioraș Andreea, Mărginean Ioana, din clasa a  XII-a B au fost reprezentantele 
cercului de folclor „Lacrimă de dor”, la concursul Cultură și civilizație în România. Faza națională, 
desfășurată la Iași, a adus fetelor un merituos loc II. 

Colegele noastre ne-au împărtășit câteva „secrete” din spatele muncii depuse. 

De ce un proiect despre folclor? 

Ioraș Andreea: Portofoliul „Hərșńirea uşťiorii pe Valea Beicii”, a fost realizat cu scopul de a ilustra 
semnificația unui spațiu de trecere - poarta. Am urmărit particularităţile de construcție și unicul obicei 
legat de poartă, care se mai păstrează în satele mureșene - furatul porții. Ne-am propus să identificăm 
tipuri tradiționale de porți, modul de construcție, dar și semnificațiile pe care porțile le au în conștiința 
sătenilor, deoarece acestea menţin viu contactul cu viaţa socială: prin ele pătrunde belşugul carelor 
încărcate cu roade, oaspeţii zilelor mari, dar pe aceeași poartă se iese și pentru ultima oară în marea 
călătorie, spre lumea de dincolo. 
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Ce ne puteți spune despre echipa de proiect și despre etapele realizării portofoliului? 

Hădărău Miruna: Am fost o echipă mare, alcătuită din 26 de elevi, la care s-au adăugat și membrii 
VOLUNTAREX. Studiul a pornit de la un chestionar aplicat elevilor din şcoală privind cunoașterea unui 
obicei străvechi și semnificația porților în tradiţia locală. În urma interpretării rezultatelor, echipa de 
proiect a demarat o acţiune de cercetare în trei localităţi aflate în centrul, în nord-vestul şi în sudul 
judeţului, realizând un tabel sintetic privind caracteristicile porților românești tradiţionale din zona 
judeţului Mureş.   

În ce constă ineditul proiectului, care v-a condus înspre obținerea acestui rezultat important, la 
concursul Cultură și civilizație în România? 

Mărginean Ioana: Am aflat multe lucruri noi. De exemplu, o mulțime de informații legate de istoria 
porții. Știați că în zona Ierihonului, au fost descoperite cele mai vechi locuințe împrejmuite? Datând din 
perioada neoliticului, erau înconjurate de ziduri înalte de 2 m, iar accesul se făcea printr-un loc anume 
marcat, pe o scara cu trepte tăiate în piatră. Iar la noi, în secolele XVII - XVIII apar gospodării având curți 
duble - una pentru oameni, alta pentru animale.  

Ioraș Andreea: De asemenea am căutat semnificații religioase și lingvistice ale termenului „poartă”; 
am urmărit construcția porților tradiționale, dar și amenajarea gospodăriilor vechi. Tot pe teren am 
realizat interviuri cu sătenii și am învățat multe despre construcția porților tradiționale, dar și despre 
amenajarea gospodăriilor vechi. Am comparat construcția porților, evidențiind asemănările, deosebirile de 
construcție, dar și influențele pe care le-au suferit de-a lungul timpului, în cele trei zone cercetate. 

Hădărău Miruna: „Hərșńirea uşťiorii” - adică furatul porților - este obiceiul pe care l-am prezentat 
ca manifestare a tradiției străvechi, ce se mai păstrează și azi în satele mureșene.  

Proiecte de viitor…? 

Mărginean Ioana: Ne pregătim pentru următoarea ediție a concursului și încercăm să atragem noi 
membri în cercul de folclor, pentru a putea duce mai departe acest diamant neșlefuit, care e folclorul 
mureșean. 

A consemnat, 

Pop Raluca, clasa a X-a A 

Coordonator prof. dr. Beatrice Standavid 



9 

  

2019 

 

 

 

 

 

 

Cristina: De ce ați ales Colegiul Național Pedagogic ,, Mihai Eminescu” din Târgu Mureș? 

Bianca: Eu am ales acest colegiu deoarece mi-ar plăcea foarte mult să devin pedagog, învățătoare sau 
educatoare pentru că iubesc foarte mult copiii și activitățile acestora. Am fost și îndrumată pe această 
cale de învățătoarea mea, doamna dirigintă și de către părinții mei care au considerat că am abilități 
pentru această meserie, pe care  doresc foarte mult să o profesez în viitor. 

Paul: Eu am ales acest colegiu deoarece este un liceu foarte îngrijit și frumos, cu profesori experimentați 
și mai ales pentru acest profil unic. 

Cristina: Ce așteptări aveți de la viața de licean? 

Bianca: Eu consider că cei patru ani de liceu vor avea o mare influență în formarea mea ca om, 
adolescent, atât profesional cât și social. 

Paul: De la acești 4 ani de liceu am așteptări ca pentru viitor să mă pregătească pentru cariera de 
profesor de educație fizică și sport. 
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Cristina: Ce v-a convins să participați la Balul bobocilor? 

Bianca: Eu am făcut multe activități extrașcolare de mică: balet, 
dans popular, concursuri de muzică având toate acestea în vedere și 
faptul că sunt foarte sociabilă și îmi plac activitățile de grup am 
spus că această experiență este pentru mine. 

Paul: Pe mine, în primul rând, m-au convins cei de a douăsprezecea, 
spunându-mi că sunt băieți puțini, apoi, Pasc Alina, care mi-a 
explicat că este o experiență de neuitat. 

Cristina: Cum vi s-a părut experiența Balului bobocilor? 

Bianca: Pentru mine a fost o experiență unică și am tratat-o cu 
multă seriozitate fiind prezentă la toate repetițiile. Acolo am întâlnit 
persoane implicate care ne-au învățat foarte multe lucruri noi. 

Paul: Această experiență la Balul bobocilor mi s-a părut una unica în 
viață deoarece doar o dată ești  boboc-licean. 

Cristina: Care sunt cele mai memorabile momente de la repetiții? 

Bianca: Îmi aduc aminte cu drag de „pedepsele” primite, sfaturile organizatorilor si ale coregrafilor, 
micile ghidușii care ne-au apropriat foarte mult, ca într-o familie. 

Paul: Cele mai memorabile momente de la repetiții erau „pedepsele” pe care le primeam și momentele în 
care coregrafiile ne ieșeau perfect. 

Cristina: V-ați gândit pentru o secundă că voi veți fi cei desemnați ca Miss și Mister boboc? 

Bianca: La început nu m-am gândit la acest lucru, dar pe parcurs am progresat atât individual cât și ca 
pereche și am avut multă încredere în pregătirea noastră. 

Paul: Nu m-am gândit nici o secundă că voi fi desemnat Mister. Mă așteptam să iau un premiu, dar am 
fost plăcut surprins când mi-am auzit numele. 

Cristina: Cum v-ați simțit când v-ați auzit numele pe scenă? 

Bianca: Mai întâi au auzit publicul din sală care îmi scanda numele, apoi prezentatorul care s-a uitat 
direct la mine. Da, am simțit o mare bucurie! 

Paul: Când mi-am auzit numele pe scenă am rămas fără cuvinte… nu ai cuvinte să explici senzația trăită. 

Bianca și Paul: Am rămas mască amândoi și mai ales că am fost și pereche. 

Cristina: Ce impact a avut asupra voastră 
participarea la Balul bobocilor și câștigarea 
titlului de Miss și Mister? 

 Bianca: Am câștigat mai multă încredere în 
mine și totodată mulți prieteni și simpatia și 
aprecierea colegilor. 

Paul: Câștigând titlul de mister a avut un 
impact pozitiv pe pan social și participarea la 
bal m-a ajutat să învăț multe lucruri noi, am 
cunoscut oameni extraordinari și binevoitori. 
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Cristina: Dacă ar fi să descrii experiența balului într-un singur cuvânt care ar fi acela? 

Bianca: Realizare! 

Paul: Magică! 

Cristina: Ați recomanda această experiență viitorilor boboci? Și dacă da, de ce? 

Bianca: Clar că aș recomanda cu mare încredere pentru că este o experiență unică și de neuitat care te 
învață să ai încredere în tine. Aș repeta mâine această experiență frumoasă în care am legat multe 
prietenii. 

Paul: Aș recomanda această experiență bobocilor deoarece cum am mai spus este o dată în viață și este 
de neuitat. 

Interviu realizat de Cristina Kelemen, clasa a XI-a A 
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MOZAICUL DE EMOŢII 

POVESTEA NOASTRĂ ÎNCEPE AŞA... 

MARIA: Simțeam că o parte din mine se termină, la fel ca nisipul dintr-o clepsidră. Vara se încheiase, 
toată copilăria mea simțeam cum rămâne în spate. O lume nouă, plină de necunoscuți, mă aștepta. 

            Prima zi dintr-o nouă viață, primul clopoțel, primii fluturi în stomac, primele emoții pe care le 
simțeam, prima zi de liceu. Neliniştile își spuneau cuvântul, nu am închis deloc ochii toată noaptea, 
presimțeam ca deja o să întârzii, că o să ajung ultima, că o să fiu pierdută prin mulțime. Nu era o zi pe 
care aș fi așteptat-o cu nerăbdare, cum făceam în ultimii ani, de parcă venea Moș Crăciun, nu prima zi 
de școală. 

APOI... 

CARINA:  Când am ajuns în fața liceului, emoțiile mă copleșeau. Era ceva neobișnuit să văd în preajma 
mea atâția copii mari. Mă simțeam din nou mică, dar cumva, și protejată. Cu cât mă apropiam mai mult 
de locul în care se aflau colegii mei, sufletul meu se liniștea printr-o stranie stare de bine. Ceva îmi 
spunea că nu mai sunt în școala generală, unde fiecare are propria gândire copilărească, ci aici, suntem 
cu toții o familie mare și unită, unde ne acceptăm și ne susținem reciproc. Când ne-am așezat timizi la 
locurile indicate și doamna dirigintă ne-a strigat pe fiecare în parte, emoțiile și-au făcut simțită prezența 
din nou. Cu greu îmi puteam stăpâni lacrimile la gândul că totul e necunoscut, că tot ce a fost frumos în 
cei opt ani de școală petrecuți împreună cu foștii colegi s-a sfârșit, iar acum a sosit momentul unui nou 
început. M-a consolat însă ideea că urmează să cunosc multe persoane noi, că urmează să legăm 
prietenii poate chiar mai strânse decât cele de care am avut parte până acum. Acest gând m-a liniștit și 
am reușit astfel să mă concentrez mai departe pe ceea ce avea să urmeze, emoțiile, de acum, fiind doar 
unele constructive. 

DUPĂ ACEEA... 

ANAMARIA: Festivitatea se ținea în curtea liceului, unde erau așezate scaune pentru noii boboci. 
Deoarece am ajuns destul de târziu din cauza traficului, nu am observat niciun scaun liber unde aș fi 
putut să mă așez, dar nici nu cunoșteam pe nimeni pentru a întreba în ce parte să stau. Uitându-mă în 
toate părțile, nedumerită, îmi căutam și eu clasa. I-am văzut într-un sfârșit, erau adunați într-un grup, 
iar în momentul acela inima a început să îmi bată din ce în ce mai tare... Cu pași mărunți, m-am 
îndreptat spre ei, iar împreună am mers spre clasă. M-am așezat pe al doilea rând, la perete, iar lângă 
mine s-a așezat o fată pe care am cunoscut-o în urmă cu câteva luni, la probele de aptitudini. Eram 
foarte fericită că în sfârșit am văzut o față cunoscută. 

POVESTEA CONTINUĂ AŞA... 

CARMEN: Clădirea școlii era imensă, îmi părea un labirint în care bănuiam că va fi ușor să mă rătăcesc. 
Când am pășit în sala de clasă am simțit că aparțineam acelui loc, îmi părea un sanctuar în care am 
pășit cu sfială, dar și cu încredere. La auzul vocii blânde a doamnei diriginte, neliniștea se spulbera și își 
făceau loc curiozitatea și nerăbdarea de a pătrunde în tainele acestei noi etape a vieții mele. Glasul 
doamnei diriginte m-a trezit din visare. Brusc, am conștientizat că totul era aievea: făceam primul pas 
important spre cariera frumoasă pe care mi-o doresc. Am simțit că acolo este locul meu și că în fiecare zi 
ce va urma voi avea cu un pas mai puțin de parcurs până voi deveni ce îmi doresc. 

SFÂRŞITUL PRIMEI ZILE... 

ANAMARIA: Astăzi a fost o zi minunată pe care nu o voi uita niciodată, deoarece s-a deschis un nou 
capitol din viața mea, un nou început foarte bun, care sper că va avea un cuprins memorabil și un final 
fericit. 

VA URMA...7 

 

Au consemnat Carina Şanta, Carmen Miclea, Anamaria Murar, Maria Matei, clasa a IX-a B 

Coordonator, prof. diriginte Daniela Matache 
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Tehnica: Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat este o modalitate de conştientizare de către elevi a ceea ce 

ştiu, sau cred că ştiu, referitor la subiect şi totodată a ceea ce nu ştiu (sau nu sunt siguri că ştiu) şi ar dori 

să ştie, să înveţe.  

În grupuri mici de elevi sau cu întreaga clasă de elevi, se evidențiază ceea ce elevii ştiu deja despre 

o anumită temă şi apoi se formulează întrebări la care se aşteaptă găsirea răspunsului în lecţie.      

Se notează ideile, cunoştinţele într-un tabel care cuprinde trei rubrici: 

 

 
               

În rubrica „Ştiu” sunt notate ideile pe care elevii consideră că la deţin cu privire la subiectul, tema 

investigaţiei ce va urma, procedând individual, prin discuţii în perechi sau în grup. 

În rubrica „Vreau să ştiu” elevii consemnează idei despre care au îndoieli sau ceea ce ar dori să ştie 

în legătură cu tema respectivă. 

Urmează, apoi, studierea unui text, realizarea unei investigaţii sau dobândirea unor cunoştinţe 

referitoare la acel subiect, cunoştinţe selectate de profesor. 

În încheierea lecţiei, elevii revin la tabel şi decid ce au învăţat din lecţie, notând noile cunoştinţe, 

idei asimilate, în rubrica „Am învăţat”.  

Unele dintre întrebările lor s-ar putea să rămână fără răspuns şi s-ar putea să apară întrebări noi. În 

acest caz, întrebările pot fi folosite ca punct de plecare pentru investigaţii ulterioare.                    

Metoda SINELG (Sistemul Interactiv de Notare pentru  Eficientizarea Lecturii şi a Gândirii) este 

o metodă utilă pentru realizarea unei învăţări eficiente şi durabile bazată pe implicarea cognitivă activă 

în lecturarea unui text, pe monitorizarea propriei înţelegeri a conţinutului de idei al acestuia. 

Aceasta este o modalitate de codificare a textului care permite celui care învaţă să citească şi să 

înţeleagă în mod activ şi pragmatic un anumit conţinut. 

Se utilizează în etapa de dirijare a învățării. Cunoştinţele anterioare ale elevilor evidenţiate prin 

activităţi specifice de reactualizare a cunoștințelor, se folosesc ca bază de plecare pentru lectura/

ascultarea textului. 

Sistemul SINELG solicită ca, după brainstormingul axat pe cunoştinţele elevilor asupra textului, 

profesorul să pună anumite întrebări pentru a direcţiona gândirea elevilor, pentru a releva unele aspecte 

la care ei nu s-au gândit, pentru a le stârni curiozitatea şi a-i implica în citirea/studierea atentă a textului. 

În timpul lecturii, elevii marchează textul, însemnând pasajele cu semne care au o anumită 

semnificaţie:  

„√” : ceea ce ştiau deja; 

„+” : informaţii noi; 

„ – ”: informaţii care contrazic sau sunt diferite de ceea ce ştiau; 

„ ?” : informaţii asupra cărora au întrebări sau despre care doresc să ştie mai multe. 

Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat 

METODE MODERNE DE INSTRUIRE 
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După ce au lecturat textul, urmează o scurtă pauză pentru a da posibilitatea elevilor să reflecteze puţin 

asupra ceea ce au citit. Apoi elevii revin la lista de idei realizată înainte de a citi textul şi discută în 

perechi, despre ce şi cât din cunoştinţele şi convingerile fiecăruia s-au confirmat sau nu, comparând lista 

de idei proprii cu textul citit şi adnotat. 

Pentru a monitoriza ideile textului şi gradul de înţelegere a acestora este utilă realizarea unui tabel cu 

patru coloane corespunzătoare celor patru categorii de semne utilizate şi notate pe marginea textului: 

 

 
 

Informaţiile obţinute individual şi discutate în perechi se comunică apoi profesorului, care le  

centralizează într-un tabel similar, la tablă. Cunoştinţele incerte pot rămâne ca temă de cercetare pentru 

lecţiile următoare. 

Monitorizându-şi propria învăţare, înţelegere, elevii construiesc punţi între cunoscut şi nou pentru a 

ajunge la o nouă înţelegere, conversaţia rămânând prezentă pentru a încuraja stabilirea de scopuri, analiza 

critică şi comparată, sinteza, sporind astfel eficienţa învăţării, asigurându-i durabilitatea. 

 

   

 Bibliografie: 

Dulamă, M. E., (2008), Metodologii didactice activizante, Editura Clusium, Cluj-Napoca; 

Dumitru, I. Al., (2000), Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de Vest, 

Timişoara.  

                

 

Prof. Cristina Macarie  

√ + – ? 
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Povestea Cenușăresei e veche, consemnată în scris în secolul al IX-

lea, î. Hr., în China. Două detalii, din povestea lui Charles Perrault, 
consemnează originea orientală, chineză: piciorușul fără egal, ca semn 

al virtuții, al distincției și al frumuseții extraordinare și pantofiorul 
confecționat din materiale rare. Povestea pare să fie construită în jurul 

angoaselor, al speranțelor și al rivalității frățești, consideră Bettelheim. 

Înainte ca Perrault să dea Cenușăresei forma cunoscută astăzi, expresia „a trăi în cenușă”, se aplica 
simbolic celui sau celei care ocupa o poziție inferioară în raport cu frații sau cu surorile sale. În niciun 

basm nu sunt exprimate mai bine experiențele trăite de tânărul copil cu privire la rivalitatea dintre frați. 

Cenușăreasa „e strivită și degradată de către surorile vitrege”, mama vitregă o sacrifică pe ea, i se cer 
cele mai josnice munci și chiar dacă le înfăptuiește perfect, nu i se recunosc meritele, din contră, i se 

mai dau și altele. Mama vitregă „îi dădu în grijă muncile cele mai grele ale casei: trebuia să spele vasele 
și scările, să frece podelele din camera doamnei și din camerele domnișoarelor, fiicele ei.” Faptul că 

Cenușăreasa, după ce își termina treaba se retrăgea „într-un colț al vetrei în cenușă” de unde îi vine și 

numele, este un detaliu de o mare complexitate, consideră Bettelheim. Cuvântul francez „cendrillon” ca 
și cel german „Aschenputtel”, pun accent pe faptul că eroina trăiește în cenușă. E regretabil, afirmă 

Bettelheim că numele Cenușăreasa a fost tradus în engleză drept Cinderella. E o traducere superficială, 
inexactă, deoarece franțuzescul cendre se traduce prin ash și nu cinder. Cinder nu are aceeași etimologie 

ca cendre. 

Referindu-se la personalitatea Cenușăresei, Bruno Bettelheim este foarte sever în afirmațiile sale. El 

o consideră pe eroină „tot lapte și miere, o mironosiță insipidă”, lipsită de orice inițiativă, spre deosebire 
de celelalte versiuni, în care Cenușăreasa are mai multă personalitate. Dacă personajul lui Perrault 

decide să trăiască „în cenușă”, de unde îi vine și numele, la Grimm nu întâlnim această autodegradare 

sau depreciere. Cenușăreasa e obligată să doarmă în cenușă, nu face acest lucru de bunăvoie. Când 
surorile vitrege se pregătesc de bal, Cenușăreasa „le sfătui cum putu mai bine și se oferi să le pieptene”, 

pentru că era „bună la suflet.” În versiunea Fraților Grimm, surorile vitrege îi dau ordine  să le pieptene 
și să le curețe pantofii, iar cenușăreasa se supune plângând. Cenușăreasa lui Perrault nu face nimic 

pentru a merge la bal, ei i se oferă totul. Zâna este cea care o îndeamnă să meargă la bal, iar fata o 

ascultă și respectă ordinul dat „să nu întârzie după miezul nopții[...]dacă va rămâne la bal o clipă mai 
mult, caleașca se va preschimba în dovleac, caii în șoareci, lacheii în șopârle, iar frumoasele sale 

veșminte își vor relua înfățișarea de la început.” Când vine momentul probării pantofului, la Perrault, un 

gentilom va fi cel care îl va aduce pentru probă, iar nu prințul. Cenușăreasa e descoperita și prezentată 
prințului. Prințul nu se sperie când o vede pe aceasta în zdrențe, el îi recunoaște calitățile sale reale și nu 

ține cont de aspectul ei exterior. Perrault slăbește contrastul dintre surorile vitrege, materialiste, care 
dau importanță aparențelor și Cenușăreasa, căreia nu îi pasă și nu își face griji. Versiunea lui Perrault 

nu face diferența dintre buni și răi, consideră Bettelheim. Surorile vitrege sunt mult mai rele față de 

Cenușăreasa decât în povestea lui Grimm. Cu toate acestea, la sfârșitul poveștii, Cenușăreasa le 
îmbrățișează, le spune că le iubește și le roagă să o iubească pe mai departe. După tot ce s-a întâmplat, 

comportamentul ei rămâne de neînțeles, conclude Bettelheim, așa cum se termină și povestea: 
„Cenușăreasa era pe atât de frumoasă pe atât de bună, le luă pe cele două surori ale sale la palat și le 

C

1 Charles Perrault, Frumoasa din pădurea adormită, p. 131. 
2 Ibidem, p. 135.  
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mărită în aceeași zi cu doi mari nobili de la curte.” Cenușăreasa are un suflet bun, blând, care nu este în 

stare să facă rău, să poarte ranchiună nimănui. Ea iubește totul în jurul ei, nu are aversiune față de 
animale cum ar fi șoareci, șobolani, șopârle și își imaginează că dovleacul este o trăsură frumoasă. 

Aceste animale îi țin companie Cenușăresei, în stadiul ei inferior de existență, acolo în cenușă. Ea trebuie 
să trăiască în acest mediu, insalubru, pentru a evolua spre maturitate, să se pregătească pentru 

întâlnirea cu prințul. Referindu-se la acest basm, Bruno Bettelheim notează că aceste pantofior de sticlă 

este un detaliu pe care nu-l întâlnim în alte versiuni, decât cele care derivă din a sa.  Au existat multe 
discuții cu privire la acest pantof. Tilul în franceză al acestei povești este Cendrillon ou la petite pantoufle 
de verre. Unii au confundat omonimele franceze „vair” care este o blană pestriță alb cu gri, o piele de 

veveriță albă, cu „perre”, care înseamnă sticlă. Astfel pantofiorul de blană ar fi devenit pantofiorul de 
sticlă. Versiunile vechi ale Cenușăresei povestesc că surorile vitrege și-au mutilat piciorul ca să poată să 

intre in pantof. Prințul a fost păcălit de vicleșugul fetelor, până când o pasăre îi spune că este sânge în 
pantof. El ar fi observat imediat dacă pantoful era de sticlă.  Acest detaliu ar fi atenuat din feericul 

poveștii și al vestimentației Cenușăresei. Prin micimea și delicatețea sa, pantofiorul exprimă frumusețea 

Cenușăresei. 

Povestea Cenușăresei reprezintă o trecere de monotonia atmosferei din casă, la universul magic al 
palatului, de la traiul static, în cenușă, la mobilitate, reprezentată prin dans. Balul a fost considerat un 

rit de trecere de la vârsta infantilă la cea juvenilă. Povestea se sfârșește cu două moralități, prima face 

elogiul bunătății și al frumuseții, iar a doua moralitate îmbrățișează registrul jucăuș al scrisului 
perraldian, proclamând importanța nașilor în ridicarea cuiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Maria Popa 

3 Cf. Bruno Bettelheim, Psychanalyde du conte,pp. 349-389. 
4 Charles Perrault, op. cit., p. 140  
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91 de zile în Regatul toamnei 
De Kelemen Cristina  

Eram singură și speriată de ceea ce avea să se întâmple. Cine se gândea că o mică piatră de lună poate produce 

un așa  dezastru în viața mea.  Mă ghemuiam pe canapeaua de lângă fereastră și priveam către cer, așa cum făceam 

de mică atunci când mă simțiam pierdută și fără speranță. Așteptam ca primul fulg de nea să cadă și odată cu el să se 

ducă și speranța mea de a fi aproape de familie așa cum îmi promise Erise, omulețul care era primul lucru pe care îl 

văzusem de când mă aflam aici. 

Totul a început odată cu nașterea mea, eram cea de a patra fiică a unui fermier dintr-un sat de la periferia 

orașului Averon. Tatăl meu cultiva legumele și fructele care erau servite de către toti oamenii din orașul Averon și 

toate satele și orașele din jurul acestuia. El era foarte faimos pentru strugurii lui cu boabele mari și dulci, pentru 

porumbul lui auriu și pentru gutuile lui pe care nu le găseai nici unde la fel de gustoase. Mama mea era o femeie 

blândă și mărinimoasă care le oferea pe ascuns copiilor săraci fructele și legumele care rămâneau în plus după ce 

tata le vindea orășenilor. Surorile mele erau foarte harnice și ascultătoare, ele o ajutau pe mama la culesul strugurilor 

și la zdrobitul lor pentru a face must. Lor le plăcea să culeagă prombul și să își facă păpuși din el, păpuși cărora le 

împleteau părul și le dădeau nume după prințesele din povești. Eu mă născusem la începutul toamnei, s-au cum mai 

spunea tata, în  „anotimpul îmbelșugat”. Anul acela fusese cel mai bogat de până atunci, stugurii aveau boabele așa 

de mari încât vița de vie se rupea cu ușurință. Tatăl meu, bucuros de nașterea mea, a oferit tututor oamenilor legume 

și fructe din belșug. Iubeam să alerg pe dealurile de lângă casa mea, mă așezam în mijlocul lanului de grâu și 

priveam cerul ca și cum el era cel mai bun prieten al meu. Îi culegeam flori de câmp mamei și îi cântam cântecul pe 

care eu, împreună cu surorile mele, îl inventaserăm :,, Toamnă, toamnă aurie/ Cu flori multe pe câmpie,/Ce ne dai 

nouă bucate/ Struguri, nuci și gutui coapte/ Vino cu noi de dansează/ Dansul frunzelor căzute/ A copacilor pierdute”.  

 În ultima zi de vară, în timp ce îi culegeam mamei un buchet de flori zărisem ceva, ceva sclipitor ce cădea din 

cer cu o viteză de neimaginat. Începusem să urmăresc cu privirea acea scâteie uimitoare pentru a-mi da seama ce 

era. Mica scânteie cădea cu o viteză uluitoare, ea se apropia de pământ, când, dintr-o dată, a căzut lângă picioarele 

mele. Mă uitam la ea, era de o frumusețe nemaivăzută. Hotărâsem să o ridic, dar, când am încercat să o ating, ea m-a 

scânteiat. Nu am  putut să o las jos, doar o trimise special pentru mine, prietenul meu, cerul. Așa că fără să mă mai 

gândesc mult am strâns-o în mână și în acel moment totul s-a colorat purpuriu, iar în a doua secundă, m-am aflat într

-un loc nou în care nu mai fusesem niciodată. M-am frecat la ochi cu gândul că poate am visat, dar nu, era realitatea. 

M-am speriat foarte tare! Ce era acea bucățică strălucitoare căzută din cer? Începusem să o strig pe mama, dar ea nu 

răspundea. Începusem să plâng și în acel moment s-a apropiat de mine un omuleț care m-a oprit din plâns și mi-a 

șters  ochii de lacrimi. L-am întrebat ce este cu locul acesta, iar el a început să râdă și mi-a spus că eu mă aflu în 

Regatul toamnei. L-am întrebat de ce mă aflam acolo el mi-a arătat cu mâna spre bucățica strălucitoare din mâna 

mea. Ea era de vină că eu nu mai puteam fi lângă mama mea. El a început să îmi povestească despre bucățica 

strălucitoare, mi-a spus că  este o piatră de lună, pe care, dacă o atingi, ești pedepsit și trimis într-un loc îndepărtat 

din care cu greu te poți întoarce acasă. Îl întreb ce trebuie să fac pentru a mă întoarce acasă, în acel moment el 

începe să râdă și îmi spune că eu mă aflu foarte departe de casă. Apoi îmi spune că dacă vreau să îmi spună cum mă 

pot întoarce acasă trebuie să îl ajut să culeagă struguri și să facă must din ei. Am fost foarte fericită să aflu că el știe 

cum pot să mă întorc acasă, așa că l-am ajutat să strângă strugurii apoi să facă din ei must. La finalul zilei el mi-a 

spus că ar fi bine să rămân în căsuța lui pentru că seara este foarte friguroasă și cețoasă și nu aș putea să găsesc 

drumul către casă prin ceață. Am rămas acolo și am mâncat împreună compot de gutui și am băut must, apoi am pus 

adormit cu gândul la ziua de mâine și la casa mea. 

Dimineața, omulețul mi-a pregătit micul dejun și mi-a povestit ce trebuie să fac pentru a ajunge acasă. El mi-a 

dat o hartă care ducea către o poartă fermecată, care, odată ce reușeam să o deschid, mă ducea acasă la familia mea. 

El mi-a spus că pentru a putea deschide acea poartă am nevoie de trei chei pe care le pot lua de la spiritușii 

Septembrie, Octombrie și Noiembrie. Cu ei mă voi întâlni pe parcursul drumului. El mi-a mai spus că acești 

spiriduși sunt vicleni: Septembrie - te poate păcăli cu magiile lui cu vremea, Octombrie - aduce bruma și vântul 

puernic atunci când este supărat și Noiembrie - cheamă iarna mai devreme dacă cineva nu îi face pe plac. El mi-a 

mai spus că dacă nu îmi termin călătoria până cele nouăzeci și una de zile de toamnă se termină și cade primul fulg 
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de nea pe pământ, voi rămâne captivă în Regatul toamnei. El mi-a dat un borcan de compot de gutui pentru 

spiridușul Septembrie, o sticlă de must pentru spiridușul Octombrie și o pătură de lână pentru spiridușul Noiembrie. 

Mi-a mai dat și un borcan de gem de mure pe care să îl dau ursului ca să mă lase să înnoptez la el în bârlog.  

Am pornit la drum cu multă fericire și entuziasm, fericită că am să-mi revăd familia. Am mers și am mers pe 

cărarea pe care harta mi-o indica, dar parcă nu ajungeam niciunde. În acel regat cerul era diferit față de cel din satul 

meu, părea mai trist. Florile erau parcă ofilite, iar lanul de grâu părea adormit. În timp ce mergeam am văzut o viță 

de vie plină cu struguri așa că m-am apropiat de ea ca să culeg câteva ciorchine pentru drum, dar, când să pun mâna 

pe ciorchine, vița de vie a dispărut ca prin magie. Am mers mai departe pe drumul meu și deodată văd un izvor cu 

apa limpede și curată, mă apropii ca să beau niște apă dar izvorul dispare. Merg mai departe și văd un pitic care, când 

aducea ploaia, când făcea ca soarele să strălucească pe cer. L-am întrebat dacă știe unde locuiește spiridușul 

Septembrie, piticul a râs în hohote și mi-a spus cu o voce foarte subțire ,,eu sunt Septembrie!”. De fericire că l-am 

găsit, l-am luat în brațe și l-am strâns tare, tare, dar el, de supărare, a făcut o magie și în următoarea clipă a început 

furtună cu fulgere. Mi-am cerut scuze și i-am dat compotul de gutui, apoi     i-am povestit de ce îl căutam și că am 

nevoie de cheia de la poarta fermecată. El mi-a spus că îmi dă cheia doar dacă îl ajut să strângă legumele și fructele 

din grădină și îi pun murături și compot. De dimineață am mers în grădină să culegem legumele. El avea o grădină 

foarte mare, atât de mare încât ar fi cuprins tot orășelul Averon, văzând că avem multă treabă de făcut ne-am apucat 

să adunăm legumele și fructele. Deși am adunat o zi întreagă, nu am reușit să terminăm, așa că am mai rămas nu 

două zile, nici trei, ci cinsprezece zile să terminăm de adunat legumele. Apoi ne-am apucat să pune în borcane 

murătura și apoi am făcut compotul. După ce am terminat toată treaba Septembrie mi-a dat cheia și am plecat fericită 

în căutarea lui Octombrie. Deja trecuseră treizeci de zile de când mă aflam în regatul toamnei, dar nu mi-am pierdut 

speranța și am plecat mai departe fericită. 

În timp ce mergeam, m-am întâlnit cu nu pitic care părea identic cu Septembrie doar că era îmbrăcat diferit. El 

sufla într-un corn și acea suflare făcea copacii să se clatine. L-am întrebat  cine e. Supărat că nu știu cine e, a suflat 

un vânt puternic care m-a dărâmat la pământ. Văzând că e supărat, i-am dat sticla cu must și mi-am cerut scuze. Îi 

explic situația în care mă aflu și îi zic că am nevoie de o cheie pentru poarta fermecată. El îmi spune că nu îmi dă 

cheia doar dacă îl ajut să strângă toate cuiburile păsărilor călătoare plecate în țările calde și să le reparăm. Am 

acceptat și am mers în căsuța lui unde am mâncat și am dormit cu gândul la ziua în care îmi voi revedea familia. 

Dimineața,  Octombrie îmi spune să mă grăbesc că avem mult de muncă. Am mers către zona cu acele cuiburi, unde 

am înțeles că munca era mai grea decât mă așteptasem. Nu îmi venea a crede câte cuiburi se aflau în Regatul 

toamnei. Am crezut că nu vom mai termina niciodată, trecuseră deja douăzeci de zile și abia atunci am strâns toate 

cuiburile. Când în sfârșit am terminat misiunea pe care spiridușul Octombrie mi-a îngăduit-o, trecuseră deja treizeci 

și una de zile. Am luat cheia și am plecat grăbită. Aproape îmi pierdusem speranța de am revedea cândva familia. În 

timp ce mergeam pe cărarea indicată de harta primită de la Erise afară se întunecă, bruma se lăsă peste vegetația deja 

moartă și o ceață deasă se lăsă peste tabloul deja straniu al regatului. După un tufiș am auzit un murmur, ceva uriaș 

parcă de niciunde, apare chiar în fața mea. Inima îmi bate mai tare ca niciodată. Era el... uriașul negru, ursul brun. Se 

ridică în două labe și deschide gura lui mare și mă întreabă dacă m-am speriat. Îi spun ca da, iar eu  îi dau gemul de 

mure și îl rog să mă lase să înnoptez în bârlogul său, iar el mă lăsă. Dis de dimineață mă trezesc și pornesc spre 

spiridușul Noiembrie, vremea devenea din ce în ce mai răcoroasă. Întâlnirea mea cea nouă a fost cu al treilea 

spiriduș, care tremura de frig, așa că îi dau pătura de lână. El îmi mulțumește și mă întreabă ce caut eu prin locurile 

acelea eu îi povestesc toată întâmplarea. El îmi spune că îmi va da cheia doar dacă îl ajut să strângă suficientă 

mâncare pentru animăluțele care hibernează pe timpul iernii și îl ajut să le facă acestora un culcuș cât mai 

confortabil. Fără să mă gândesc de două ori încep a-l ajuta. Zilele treceau și treaba nu se mai termina. Trecură 

douăzeci și nouă de zile când am terminat. Speranța reîntâlnirii mi-o pierdusem.  

Mă uitam pe geam, știam că nu mai am timp să ajung la poarta fermecată. Primul fulg de nea era gata că cadă, 

iar când el se apropie de sol, piatra strălucitoare începu să lumineze cu putere. Cheile se transformară în sclipici, iar 

cât am clipit, m-am trezit pe câmpia de lângă casă, locul din care am dispărut. Am fugit repede acasă și mi-am 

îmbrățișat familia după nouăzeci și una de zile petrecute în Regatul toamnei.  

 

       Prof. Coordonator Gabriela Iliescu 
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Toamna sufletului meu 

O adiere blândă gâdilă nervurile fine ale frunzelor plăpânde, ce încă nu și-au încheiat dansul vesel. E 

liniște. Singurul sunet care se mai aude este vâjâitul dulce al coloratelor domnițe, care mai de care mai 

cochete, în rochiile lor viu colorate, având nuanțe roșii, cărămizii, portocalii și galbene. Un parfum 

îmbietor persistă în spațiul colorat de basm, o mireasmă atrăgătoare, una magică își începe jocul firav, 

chemând alături fiecare fruct, fiecare floare, care ar dori să participe la acest carnaval mitic, parcă rupt de 

realitate. 

Razele falnice ale soarelui își fac loc, conducându-le pe veselele domnițe într-un dans fermecător. 

Lumina pătrunde, astfel, în inimile firave ale micilor vietăți, ce prind viață, numai odată cu atingerea 

delicată al aurului mândru, ale cărui tentacule luminează ușor obrajii acestora. Hohotele de râs răsună 

puternic, atmosfera armonioasă răspândindu-se pretutindeni, pe întreg ținutul. Fiecare pas de dans al 

acestei coregrafii atât de bine gândite și atât de bine structurate aduce alături stropi dulci de viață, ce se 

preling, unul câte unul, pe obrajii îmbujorați ai scumpelor domnițe. Pic; pic...Dansul se-ntețește...Pic; 

pic...Hora se mărește...Pic; pic... Veselia domnește... Pic; pic... Totul se oprește. 

Dintr-o dată, o rafală de vânt puternică plesnește copacii plictisiți, iar panica începe să se instaleze 

pretutindeni. Lacrimi grele se grăbesc să încheie jocul lin al frunzelor, străpungând cu fiecare lovitură 

inima naturii dulci. Haosul creat perturbă inocentele vietăți, una câte una: gândacii aleargă neputincioși 

către un capăt fără sfârșit, păsările se adăpostesc în negura întunericului, iarba se pune la somn, unul 

veșnic , iar floricelele plăpânde amuțesc pe loc, rămânând încremenite, preschimbându-se, parcă, in stană 

de piatră. 

Alerg dintr-o parte într-alta, dar nu știu ce se întâmplă, nu știu ce să fac sau cum să procedez. Încep să 

tremur, iar sângele îmi îngheață în venele fierbinți, fiecare picătură pulsând puternic, luptându-se cu 

marea de anxietate, în care simt că mă înec, că nu mai am aer. E un haos total. Nimeni nu mai aude glasul 

dulce al vântului, acesta preschimbându-se, din ce in ce mai tare, într-un urlet aspru, unul neputincios. Mă 

retrag într-un colț și încep din nou să contemplu  povestea colorată din jurul meu, care, cu fiecare moment 

care se scurge, își pierde din farmec și din strălucire. 

Mă doare să văd cum domnițele, odinioară vesele, se despart, stingându-se rând pe rând. Nu a mai 

rămas nimic, decât o umbră a unui zâmbet veștejit pe chipul îmbătrânit al toamnei. Ecoul înfiorător al 

amintirilor răsună în sufletele lor, în sufletele noastre, în sufletele tuturor, toamna îmbrățișându-și cu 

durere și jale în suflet, pentru ultima dată, dragii ei copii, aceștia neavând șansa de a se afirma.  

Brusc, mă cuprinde căldura. În acest moment tot ce mi-a mai rămas în minte sunt puterea, forța și 

rezistența... Și nimic mai mult. Un cumul de energii, care mă transportă de la un pol al Pământului la 

celălalt. Un gând lipsit de culoare, lipsit de esență… Un vis... O speranță.. O dorință... Și un eșec.. 

Ridic mâna în înaltul cerului și aștept cu nerăbdare adierea catifelată, care obișnuia să mă încânte în 

repetate rânduri prin simfoniile delicate și armonioase, ce îmbina cântul timid al naturii cu glasul hotărât 

al cerului ... Dar acum mă ignoră cu nerușinare, manifestându-și egoismul fără vreo reținere. 

 Lacrimi fierbinți încep să îmi curgă șiroaie pe obrajii fini și catifelați, ce tânjesc la atingerea 

revigorată a glaciarelor picături de ploaie, picături care mă ocolesc fără milă. Încerc din răsputeri să le 

ating, măcar o secundă, dar mă ard. Totul în jurul meu se preschimbă in flăcări: copacii mândrii, câmpiile 

întinse, frunzele colorate și florile jucăușe, întreaga natură trădându-mă fără nicio explicație. 

Însă, chiar și după toate acestea, chiar și acum, inima îmi bate tot în ritmul melodios al toamnei. 

Încerc să îmi recapăt alinarea, așa că mă las ispitită din nou de brațele larg deschise ale toamnei. Nu știu 

dacă sunt binevenită, sau dacă voi fi din nou respinsă cu cruditate; nu știu dacă voi fi din nou îndepărtată... 

Totuși, nu ezit. Mă îndrept cu o hotărâre de nejustificat spre ispita dulce, care mă așteaptă; și simt pentru 

prima oară, după mult timp, că nu îmi e deloc frică, doar e toamna sufletului meu.  

 

 

SZEKELY KRISZTINA CARLA, clasa a XI-a A 

Prof. Coordonator Gabriela Iliescu  
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O secundă de sinceritate 

Suntem nebuni să credem că de mâine putem fi oricine? 
Suntem singuri pentru că nimeni nu e de acord cu noi atunci când comandăm pizza în 

loc de paste? Atunci când toți prietenii tăi îți spun să o iei la dreapta, dar tu faci stânga? 
Pornește-ți melodia preferată și fă-o să bubuie în timpane. Ești nebun pentru că respiri 

pe ritm și inima îți bate în sincron și mintea e la refren și tu, interpretul? 
Și dacă singurătatea îți spune că ești nebun, are dreptate? 
Malpraxisul vieții e să nu încerci de teamă că vei greși. 
Ai avea curajul să spui care e job-ul tău la întâlnirea de 10 ani de liceu? Cum ți-e viața și 

care sunt realizările tale? Că toate eforturile tale te-au dus la un job într-un supermarket? Ai 
avea curaj să zici adevărul când profesoara de matematică a copilului tău, e fosta ta colegă? 
Sau șefa secției de chirurgie unde ștergi geamuri, e soția fostului tău coleg? Ai avea curaj să 
fredonezi dacă nu știi să cânți? Când avem curaj, oamenii se vor apropia de noi pentru a spune 
că părem a fi niște nebuni, iar atunci când nu avem curaj, suntem unii. Nebuni și singuri. 

Am aproape 18 ani și mi-e frică de viitor. Mi-e frică să termin liceul și știu că încă o 
bucată mare de timp mă voi trezi tot la 6:40 și voi înainta metri către stația din care luam 
autobuzul, până să-mi dau seama... Sunt adult. Autobuzul oprește doar acolo de unde îi poate 
lua pe elevi. Iar stația mea e pustie. Înseamnă asta că sunt singură? 

Să-mi spui cum e șamponul acela să știu dacă să îmi iau și eu. 
De ar putea un șampon să spele durerea vorbelor mizerabile pe care le primim atunci 

când plecăm capul și sărutăm picioarele stăpânului. De ar putea un șampon să spele amintiri. 
Să-mi amintesc doar desenele animate preferate, primul sărut și primul voluntariat.  

Ție ce îți hrănește ego-ul?  
Dacă ți-aș spune că niciodată nu vei mai fi singur, că nici măcar gândurile tale nu vor 

mai avea parte de intimitate, vei mai fi sincer? Vei mai fi sincer cu tine? 
      

Hațegan Alexandra-Denisa 
Clasa a XII-a A 
Profesor Coordonator: Cristina Sărăcuț  
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Ti-aș da  
 

I-aș spune pustiului, 
I-aș spune și soarelui 
Și iubitei oceanului 
Și florii-soarelui; 
 
Aș șopti lunii, 
Aș șopti pădurii 
Le-aș urla și lupilor, 
Le-aș cânta și păsări-
lor; 
 
Ți-aș da viață-n lume 
Și priviri păgâne, 
Ți-aș da aer, 
Ți-aș da cânt 
Și măr virgin din nuc de plumb. 
 
Chiorean Suzana-Tatiana 
Clasa a X-a C 
Prof. coord. Cristina Sărăcuț 

Am început să te iubesc   
 

Am început să te iubesc  
prea mult  
N-am lăsat iubirea 
 să curgă 
Am dat-o pe toată  
dintr-o dată. 
Simt că te pierd.. 
Sub amintiri și dureri. 
Simt cum mă sfâșii 
Cu vorbe, 
Cu gânduri,  
Fără coloană, 
Cu persoane  
Care au uitat 
De o eternitate… 
 
Chiorean Suzana-Tatiana 
Clasa a X-a C 
Prof. coord.  
Cristina Sărăcuț 

Cuvânt 
 

Între om și om 
Este un simplu, 

Un simplu dar ceresc. 
Acesta ne poartă 

De la pace! 
La război! 

 
Cuvântul este 

Un dar plin de putere, 
Un dar plin de frumusețe. 

Cuvântul este.. 
Darul primit, 

Darul dobândit 
Cuvântul călăuză, 

Călăuza spre alt om, 
Călăuza înspre om. 

                                             
Adrian Rădeanu, clasa a X-a D         
Prof. coord. Raluca Matei-Pop 

Miracol  
Alergi în câmpul de lavandă 
Și le dai viață, 
Strângi norii la un loc 
Și faci fulgere cu foc.  
 
Plângi ploaia și-nflorești 
Toate florile lumești. 
Înțepi soarele și-aduci 
Fericire printre nuci. 
 
Chiorean Suzana-Tatiana 
Clasa a X-a C 
Prof. coord. Cristina Sărăcuț 

Basmul cuvântului 
 

Dumnezeu ne-a dat cuvânt, 
Și în suflet sentimente,  
Să treci prin viață visând... 
Orice om are-o poveste. 
 
Iar cu Dumnezeu în gând, 
Merg și eu, să-mi creez basmul,  
Fiind aproape de cuvânt...  
Și recunoscând înaltul. 
 

Și scriu cuvânt lângă cuvânt,  
Neascunzând tot adevărul, 
Privesc tot ce-am pățit... 
Scriindu-mi pe foaie tot dorul. 
 

Dorul meu e tare greu 
Dar îl cânt să nu mă doară 
Mai puternic de-aș fi eu 
Aș fi ca odinioară. 
 

Cu iubita mea de mână... 
Este primul meu viers 
Dar acum îmi e străină, 
Basmul nu mai are sens... 
 
Andrada Dâmba, clasa a X-a D 
Maria Macarie , clasa a X-a D  
Prof. coord. Raluca Matei-Pop 
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Al meu cuvânt 
 
Cuvântul meu e strop ce arde 
În marginea ființei mele. 
E o liană încâlcită de bucurie și durere. 
 

E liră ce pe ale sale coarde, 
Dă glas și viers gândului meu 
Și ce mereu în suferință 
E primul semn că-mi este greu. 
 

Cuvântul meu e foc ce-ngheață  
A sufletului pătimire. 
E fraged rod de fericire 
Și de speranță re-rostire. 
 

Cuvântul meu e Necuvântul 
Ce zace-n cochilia firii 
El e aleanul și avântul 
Ce dă un sens clar viețuirii. 
 

Vlad Beatrice Adriana, clasa a X-a B 
Prof. coord. Raluca Matei-Pop 

Cuvântul tău 
 

În iadul care a ajuns menirea mea, 
Cuvântul tău mi-a dat lumina, fericirea, dreptatea, 
Doar cuvântul tău m-a scos din infern! 
Mi-a redat sufletul meu cel ferm. 
 
Lumina cuvântului mi-a dat puterea 
Mi-a luat din sufletul chinuit durerea, 
Și mi-a dat alinarea ce-am tânjit-o atâta timp... 
Mi-ai adus  un nou răsărit, un alt anotimp. 
 
Cuvântul tău a făcut ca să nu mai cadă 
Să nu mai decadă în a infernului pradă, 
Mi-a redat culoarea vieții, o renaștere a sorții, 
Un triumf care a dat o palmă morții! 
  
Inima începe să se vindece, să trăiască iar 
Mi-ai dat cel mai de preț dar, 
M-am gândit mereu la tine și la cuvântul tău 
Cel care m-a adus la suprafață din al umbrei hău 
 
Mă ridic, privesc spre cer, văd soarele 
Văd din nou cum curg izvoarele... 
Natura îmi aude cuvântul de mult pierdut 
Cel pe care să îl grăiesc de mult nu am mai putut... 
 
Dar nu, acum îmi dau de seamă 
Că unul trebuie să trăiască, iar unul să piară... 
Când rolurile noastre se apropiară 
Iadul pe celălalt îl cheamă... 
 
Uite așa, prin cuvântul tău grăit 
Vei ajunge să trăiești chiar tu ce am trăit... 
În umbră și în negura amară, 
Te implor, nu lăsa cuvântul luminii să piară. 
 
Botofei Sergiu Raul                                                                                        
Clasa a X-a D 
Prof. coord. Raluca Matei-Pop 

Între noi e doar cuvântul 
 

Între noi e doar cuvântul, 
Stele, luna e și vântul... 
Se-mpletesc duios în zare, 
Sufletul meu merge agale. 
 

Între oameni e durere; 
Nu mai este mângâiere, 
Azi cuvântul e o vorbă 
Care schimbă chiar și-o soartă. 
Nu te lasă să fii om, 
 Nu mai poți să fii un domn. 
 

 Omule, ascultă bine, 
Schimbarea, în tine e! 
A ta vorbă-n lumea asta- 
Mângâiere și iubire pentru suflete mii e! 
 

Dumnezeu ți-a dat o viață, 
Ai grijă smerit de ea, 
Doar cuvântul te va scoate 
Din toată- agonia ta. 
 

Verbul tău în fața lumii, 
Poate sfâșia adânc 
Dar îi poate da și viață 
Unui suflet părăsit. 
Vorba ta, un dar divin- 
N-o lăsa să facă rău; 
Ea s-aline, să iubească 
Să te-ajute Dumnezeu!                                              
  
Curcă Ecaterina, clasa a X-a B  
Prof. coord. Raluca Matei-Pop 
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Atelier de (re)scriere creativă  

Mama si cei trei fii 
 

  A fost o dată ca niciodată o mamă, care avea trei copii: Mircea, Doru și Dorel. Mircea, 

mezinul casei, Doru mijlocul și Dorel, cel mare.  
 Într-o zi mai furtunoasă, Mirela, mama copiilor s-a uitat în frigider și a văzut că nu mai au 

nimic de mâncare, așa că i-a adunat pe copii să le spună că pleacă după hrană. I-a sfătuit să nu 
deschidă nimănui ușa, chiar dacă va veni cineva cu un tort gigant, cu o plasă de dulciuri și cu 
clătite cu ciocolată. 

Deschideți ușa doar când auziți:  
„Trei copii mititei  
Ușa mamei descuieți 

Că mama v-a duce vouă  
Smântânică, mămăligă 
Și samale-n oală nouă.” 

Plecă mama după hrană și copiii pornesc boxele cu volumul dat la maxim, însă hoțul cel    
viclean era cu urechea-n geam și-a venit la ușă-n dată cu parola învățată. 

Bătând la ușă, Dorel înfometat, merse să deschidă, dar cel mic, oprindu-l, îi spune că este 
un șiretlic și că nu este vocea mamei. Hoțul auzind acestea și-a descărcat o aplicație de 
schimbare a vocii pe telefon, care semănă foarte tare cu cea a mamei lor.  

Cel mare, Dorel, a deschis ușa hoțului, și de-ndată ce a intrat, l-a lovit și a leșinat. Cel mic a 
fugit, dar cel mijlociu a sunat la poliție și imediat au și ajuns. Mama a apărut și ea șocată, 
speriată i-a luat în brațe pe copii, dar după a urmat și o ceartă... 

 
Bunaciu Delia, Popa Oana - clasa a XI-a B 
Coordonator—prof. dr. Maria Popa 
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Din activitățile noastre specifice........     

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

 -Secvență- etapa a II-a 

 

Propunătoare: VLAD ANCA, clasa a XI-a A                                                          

Grupa mijlocie: „Iepurașii” 

Tema săptămânii: Obiceiuri și tradiții de iarnă 

Tema zilei: Legenda lui Moș Nicolae 

Domenii: DLC și DEC 

Tipul lecției: consolidare 

SCENARIUL ZILEI 

 

ETAPA I: Activități de dezvoltare personală (ADP) 

Rutine 

Tranziții 

Întâlnirea de dimineață 

 

ETAPA a II-a: Activitatea pe domeniul Limbă și comunicare (DLC) 

Eleva practicantă va citi expresiv și va dramatiza legenda lui Moș Nicolae sub forma unui 
teatru de păpuși, cu ajutorul unor figurine ce reprezintă personajele și a decorului specific.  

După dramatizare, eleva practicantă adresează câteva întrebări preșcolarilor, cu scopul 
fixării poveștii:  

Câte fete avea bărbatul?  

Din ce cauză voia tatăl fetelor să le vândă? 

Ce le lăsa fetelor, în fiecare an, Moș Nicolae?  

Ce au făcut fetele după ce au primit săculeții cu bani? 

În ce dată vine Moș Nicolae pe la copii? 

Moș Nicolae se arată copiilor? 

Copiii vor răspunde întrebărilor, iar ca recompensă, vor primi câte un fulg de nea. 

Se vor citi mai apoi câteva ghicitori care au ca temă obiceiurile și tradițiile de iarnă. 

La finalul activității, se va juca jocul „Tic-Tac”.  

ETAPA a III-a:   Activitatea pe domeniul estetic și creativ (DEC) 

 

              *** 

Grupa mijlocie 

Tema săptămânii: Obiceiuri și tradiții de iarnă 

Tema zilei: Legenda lui Moș Nicolae 

Domenii: DLC  

Tipul lecției: Consolidare 
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Scopul lecției: Dezvoltarea deprinderii copiilor de a se concentra și de a asculta o poveste 

Obiective operaționale: 

Să urmărească legenda lui Moș Nicolae, concomitent cu manipularea siluetelor intuitive 

Să identifice personajele poveștii. 

Să formuleze răspunsuri la ghicitorile citite și la întrebările adresate pe baza legendei.  

Strategia didactică: 

Metode și procedee didactice: povestirea, conversația, dramatizarea, observația. 

Mijloace de învățământ: cutia cu surprize, scrisoarea, spiridușul Moșului (întâlnirea de dimineață), figuri-
ne, fulgi de nea, scena teatrului de păpuși. 

Forma de organizare: frontală, individuală. 

Bibliografie: Curriculum pentru educație timpurie 

Resurse temporale: 25 de minute 

       

Etapele 
activității 

O T/              Conținuturi Metode și 
procedee 

Mijloace Evaluar
e 

 

Moment 

organizatoric 

  

  

  

  

 

 

 

Reactualizarea   
cunoștințelor 

  

  

  

 

  

  

 

  

Captarea 
atenției 

  

  1 

  

  

  

  

  

  

5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 3 

  

  

  

  

  

Se asigură condițiile optime pentru 
desfășurarea activității. Se aerisește sala de 
grupă, se organizează colectivul de copii, se 
pregătesc materialele necesare activităților ce 
vor urma. 

 

Se realizează salutul de dimineață prin poezia 
„Bună dimineața”, salută natura, eleva 
practicantă îi salută, iar copiii răspund. Copiii 
se așază pe scăunele și alcătuiesc Calendarul 
naturii: Cum era vremea când ați venit la 
grădiniță? Cum pare vremea acum? În ce zi a 
săptămânii ne aflăm? Dacă ieri a fost 
miercuri, azi este....? Repetă zilele săptămâ- 
nii. În ce lună ne aflăm? Repetă lunile anului. 
Vor spune în final: astăzi este joi, 5 
decembrie 2019. Un copil desenează 
norișorul zilei în timp ce se cântă „Fluturașul 
meu.” 

 

Eleva practicantă le povestește copiilor că azi
-dimineață când 

s-a trezit, a găsit lângă ghetuțe o cutie mare 
pe care scria: „pentru Iepurași!” Cutia este 
dată din mână în mână și fiecare copil 
încearcă să ghicească ce se află în cutie, 
înainte de a fi deschisă. 

  

  

  

  

  

  

Conversația 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

creioane 

colorate 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Verif. 

cunoșt. 

acumu-
late 
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Anunțarea 
 temei și a 
obiectivelor 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dirijarea 
învățării 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Încheierea 
activității 

    
  
2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
11 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
3 

După ce cutia este deschisă, copiii îl descoperă pe 
spiridușul Moșului și scrisoarea cu legenda despre 
el. De asemenea, copiii sunt anunțați cu privire la 
sarcinile pe care moșul dorește ca ei să le 
îndeplinească, iar în funcție de rezultat, va hotărî 
ce cadouri le va pune în ghetuțe în acea noapte. 
Copiii se pregătesc să asculte povestea, rostesc 
formula pentru a putea pătrunde în lumea 
poveștilor: „piciorușe porniți îndată/lumea 
poveștilor vă așteaptă...”, timp în care este pregătit 
decorul dramatizării. Dramatizarea legendei cu 
interpretare prin schimbarea vocii la fiecare 
personaj. După ascultarea legendei, copiii află 
prima sarcină lăsată de moș: 
Câte fete avea bărbatul? 
Din ce cauză voia tatăl fetelor să le vândă? 
Ce le lăsa fetelor, în fiecare an, Moș Nicolae? 
Ce au făcut fetele după ce au primit săculeții cu 
bani? 
În ce dată vine Moș Nicolae pe la copii? 
Moș Nicolae se arată copiilor? 
Altă sarcină presupune ghicirea răspunsurilor unor 
ghicitori cu tematica obiceiurilor de iarnă: 
„Este moș, nu-i Moș Crăciun, 
Chiar dacă-i la fel de bun, 
În ghetuțe el va pune, jucării și dulciuri bune, 
Ați ghicit, cum i se spune?” 
     *** 
„E copac frumos, iubit 
De Moș Crăciun împodobit.” 
    *** 
„Albă plapumă și moale 
S-a întins pe deal, pe vale, 
Iar când vine primăvara, 
Se topește plăpumioara.” 
    *** 
„Cine-i, oare, moșul bun 
Ce dă daruri de Crăciun?” 
După formularea răspunsurilor corecte, copiii 
primesc recompense   cu simboluri ale iernii. 
La final, copiii vor juca jocul „Tic-Tac”. 

Observația 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Povestea 
practicantei 
  
Dramatizare 
  
  
  
Conversația 
  
  
  
Conversația 
  
  
  
  
  
  
Conversația 

Cutia cu 
surprize 
  
  
  
  
  
  
  
Spiridușu
l 
Moșului 
  
  
Scrisoare
a de la 
moș 
  
Teatrul, 
Figurine 
  
  
Cizmulițe 
cu 
întrebări 
  
  
  
  
  
  
  
Cartonașe 
cu 
ghicitori 

  
  
  
  
  
Obs. 
comp. 
copiilor 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Verif. 
real. 
cerinței 
  
  
  
  
  
  
  
Recom-
pense 
Fulgi 
de nea 

Etapele 
activității 

O T/ 

m 

             Conținuturi Metode și 
procedee 

Mijloace Evaluar
e 

Realizat de : Vlad Anca, clasa a XI-a A 

Prof. Coordonator: Gabriela Iliescu  
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Călători prin lume... 
 

Excursie  Viena – Austria, inegalabila Piață de Crăciun 
Decembrie 2019 

 

      În pragul sărbătorilor de iarnă, colegiul nostru a organizat o excursie în capitala Austriei, 
Viena. Participanții care au acceptat provocarea au fost 45 de elevi și 8 cadre didactice.  
Excursia a vizat, în acest scop, atât renumitele obiective turistice vieneze cât și atmosfera 
feerică a sărbătorilor ce urmau să vină. 

Excursia a debutat cu o vizită la Muzeul Tehnicii din Viena, un spațiu în care numeroase și 
fascinante experimente ne așteptau pregătite să le descoperim. Toate acestea ne-au pus la 
încercare îndemnarea, rezistența și curajul prin inventivitate și complexitate. Un muzeu 
excepțional cum ușor l-au definit imediat elevii noștri. Timp de câteva ore toți participanții am 
experimentat bucuria cunoașterii într-o lume în același timp, familiar, dar parcă nu îndeajuns 
cunoscută. 

     
Au urmat apoi Palatul Schönbrunn cu Grand Tour și bineînțeles mult așteptata Grădină 

Zoologică Schönbrunn, simboluri vieneze și totodată europene care înnobilează imaginea 
vizitatorului prin măreția locului și încărcătura istorică imperială.  
     Palatul Schönbrunn, o dovadă incontestabilă a măreției de odinioară a imperiului, ne 
fascinează prin pasiunea, seriozitatea și dedicarea oamenilor de altădată în amenajarea acestor 
spații. Grădina Zoologică Schönbrunn, cea mai mare de altfel de acest tip din Europa, deține 
numeroase specii care ne surprind de la hipopotami, rinoceri, urși polari, urși panda, ursul 
Koala, elefanți, girafe, cât și veselii pinguini, elegantele păsări flamingo și lista poate continua. 
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 Maria Theresien Platz, Monumentul Ciumei, Piața Domului, Catedrala Sfântul Ștefan, 
Mariahilfestrasse, Școala Spaniolă de călărie, Graben-ul, Michaelerplatz, Muzeul de Științe ale 
Naturii au completat, de asemenea, periplul nostru și frumoasa experiență vieneză. 
 

     
 

La acestea, dacă adăugăm fascinația târgurilor din piețele vieneze, în care toate 
simțurile îți erau puse la încercare prin minunatele podoabe, parfumul de scorțișoară, muzica 
în surdină, avem o imagine de ansamblu cu ceea ce însemnă să vizitezi Viena în pragul 
sărbătorilor de iarnă.  

 

 
 

Prof. Cristina Vulc 
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Călători prin România... 

Excursie - Iași - Orașul celor șapte coline 

 

     În această toamnă colegiul nostru a organizat o excursie la Iași - un adevărat pol 
cultural  al civilizației românești. Un grup de 45 de elevi ai colegiului însoțiți de 4 cadre didactice 
au desfășurat o excursie pe durata a trei zile spre inima Moldovei. 

Pentru început am făcut un popas la Casa memorială „Ion Creangă” unde am redescoperit 
scene minunate care ne-au marcat tuturor copilăria: de la Nică cel năstrușnic cu a sa pupăză 
din tei,  apoi scena la scăldat, la furat de cireșe, precum și cea cu caprele Irinucăi sau la primul 
Abecedar scris de Ion Creangă cărturar, om învățat și cu un mare impact asupra literaturii 
noastre. 

     
Traseul urmat ne-a îndreptat spre localitatea Ruginoasa unde se afla Palatul 

Domnitorului  Alexandru Ioan Cuza. Domeniu arhitectural impresionant care certifică dacă mai 
era cazul măreția acelor vremuri și a unuia dintre cei mai respectați domnitori.  

   
Ajunși la Iași am vizitat Palatului Culturii - o adevărată operă de artă, un simbol al  urbei 

care la rândul său „ găzduidește arta și frumosul” prin muzeele tematice permanente sau 
temporare ce pot fi admirate în interioarele sale. 
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Trecând pe la Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Catedrala Mitropolitană, Muzeul 

Unirii, pașii ne-au purtat apoi spre „Sala Pașilor Pierduți” unde am admirat vestitele picturi 
ale lui Sabin Bălașa din incinta Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. 

             
Ajunși în Parcul Copou am căutat și descoperit vestitul  „Tei al lui Eminescu” poet 

național reprezentativ al literaturii române sub numele căruia dăinuim și noi, colegiul nostru 
purtându-i numele marelui poet.  

        
Am încheiat prin a admira din Telegondolă centrul orașului Piatra Neamț, după care 

traversând pasurile Carpaților Orientali în direcția Bicaz - Lacul Roșu, am acumulat trei zile 
de experiențe frumoase și constructive. 

 

Prof. Cristina Vulc 
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 Călătorind spre Iași 

Lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc, citesc doar o pagină.  
(Sfântul Augustin) 

 

Începutul unui nou an școlar provoacă atât nostalgii legate de anii 
petrecuți alături de proaspeții absolvenți, cât și bucurii prilejuite de 
întâlnirea cu bobocii colegiului. O bună oportunitate pentru a ne cunoaște, 
a socializa și a ne multiplica pofta de viață o reprezintă excursiile. 
Astfel, dimineața zilei de 18 octombrie, avea să marcheze debutul unei 
frumoase experiențe culturale și de cunoaștere pe meleagurile Moldovei. 
Dornici să respirăm aerul unor locuri noi, am pornit spre orașul celor șapte 
coline, Iașul. 
Un prim popas l-am făcut la Humulești unde am vizitat  Casa Memorială 
Ion Creangă, locul care amintește fiecăruia de fericita vârstă a inocenței. 
Ceea ce ne-a frapat a fost simplitatea căsuței mici, țărănești, construită din 

bârne de lemn și acoperită cu pământ, care a constituit leagănul copilăriei celebrului povestitor. Îl vedeam parcă pe 
Nică a lui Ștefan a Petrei cum smântânea oalele sau cum se jucau mâțele cu motoceii legați de hornul sobei. 
Involuntar am simțit vibrația care ne-a conectat la energia ce însuflețea casa odinioară. 

Părăsind Humuleștiul, ne-am îndreptat spre Ruginoasa unde se afla Palatul 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, actualmente muzeu memorial dedicat Domnului 
Unirii. Arhitectura neogotică a clădirii ne-a impresionat prin sobrietatea și 
acuratețea stilului și ornamentelor care îți aduceau o stare de profund respect și 
evlavie. Ce nobil testimoniu al unei perioade în care onoarea și dragostea pentru 
patrie aveau semnificații profunde! 

Lăsând în urmă istoria acelor locuri, am ajuns în dulcele târg al Ieșilor unde 
celebrul Palat al Culturii  aștepta semeț să-i trecem pragul. Grandioasa clădire 
găzduiește piese de istorie, evocând Revoluția de la 1848 și Unirea Moldovei cu Țara 
Românească din 1859. Uniforme, piese de mobilier, obiecte de decorațiune interioară, 
costume populare din zonă   ne-au acaparat treptat privirile, făcându-ne atenți la 
ecourile istoriei.  

Odată potolită setea de cunoaștere, se cuvenea să ne desfătăm cu produsele 
culinare comercializate la târgul organizat cu ocazia Zilelor Iașului.  

Turul orașului nu ar fi fost complet fără contemplarea cele două atracții turistice și culturale locale: Parcul 
Copou și Teiul lui Eminescu.  Mergând pe urmele lăsate în timp de pașii marelui poet pe aleile parcului, am avut 
bucuria să stăm și noi „lângă teiul vechi și sfânt, ce cu crengi pân-în pământ, un ferice basm ascunde”.  Pe aleea 
Junimii, privirile încremenite în timp ale Veronicăi Micle, George Topârceanu, Ion Luca Caragiale sau Ciprian 

Porumbescu ne vorbeau dincolo de cuvinte despre dragoste, talent, muncă și 
dăruire. 
Sfârșitul călătoriei a însumat un puzzle de emoții, amintiri, păreri și promisiuni 
făcute de a reveni pentru o nouă și mai bogată experiență.  
O excursie reușită, dovadă stând impresiile la cald ale colegilor: Adrian 
Rădeanu, clasa a X-a D: „Iașul e plin de surprize, m-am întâlnit cu Horia 
Sârghi, omul din spatele canalului de conținut Zaiafet. Clădirile Regatului 
României mici sunt fascinante, adică palatele și reședința domnitorului Cuza.”, 
Mara Muntean, clasa a IX-a A: „O locație minunată, multe obiective turistice 
interesante, o  excursie în care, dincolo de bagajul cultural cu care ne-am 
întors, am legat prietenii.”  
 

Realizat de Botofei Sergiu, clasa a X-a D 
Prof. Coordonator Simona Gherman 
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RIUF - The Romanian Internațional University Fair 

Cluj Napoca 22 octombrie 2019 
 

„A l e ge  un j o b pe  c a re  î l  i u be ș t i  ș i  nu  v a t r e b u i  s ă  munce ș t i  

n i c i  m ăcar  o  z i  d i n v i a ț a  t a . "   

Con f u c i u s  

 

Rolul unei instituții de educație cuprinde o gamă variată de activități menite să vină în 
sprijinul beneficiarilor, în cazul nostru, al elevilor Colegiului Național Pedagogic „Mihai 
Eminescu” Târgu Mureș. 

Participarea elevilor și a cadrelor didactice la RIUF se încadrează acestei preocupări 
continue de a oferi o deschidere  spre activități care să îi ajute în lărgirea propriilor orizonturi. 
În cadrul acestor activități ofertate,  elevii intră în contact cu reprezentanții universităților din 
țară și din străinătate având posibilitatea de a afla numeroase informații despre școlarizarea 
din sistemul de învățământ universitar intern sau internațional, de bursele sau granturile 
acordate pe parcursul anilor de studiu, de posibilitățile de finanțare a studiilor universitare și 
lista poate astfel continua. 

Contactul direct cu mediul universitar și posibilitatea de a interacționa cu reprezentanții 
acestor  universități, stimulează în rândul elevilor noștri  interesul pentru cunoaștere, cel pentru 
învățare și de ce nu și pentru performanță. 

Ca profesor implicat în aceste activități se cultivă un sentiment nobil că ai fost prezent și 
că ai avut un aport  cât de mic la năzuințele acestora spre un  interesant viitor. 

Din cadrul Colegiului Național Pedagogic „Mihai Eminescu”, la ediția din acest an a RIUF 
Cluj Napoca, au ajuns un număr de 74 de elevi ai claselor a XI-a A, a XI-a B, a XII-a A și a XII-a 
B, aceștia fiind  însoțiți de doamnele profesoare Cristina Vulc, Gabriela Iliescu,  Cristina Sărăcuț, 
Maria Popa și domnul profesor Mircea Prozan. 

 

 

Prof. Cristina Vulc  






