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 Finalul clasei a 

XII-a!  E vorba oare de 

un final, sau ne aflăm 

în   fața unei altfel de 

provocări?! 

O situație aparte cere o 

abordare particulară. 

Îmi pare rău că nu am 

putut să ne bucurăm de 

acele ultime clipe petrecute împreună, în 

stilul festiv, tradițional.  Dar a trebuit să ne 

conformăm acestei situații și depinde de 

noi ca peste ani să ne amintim cu drag de 

„A fost o dată un iunie 2020 …” 

 Calificativul de „șefă de 

promoție”, recunosc, este un privilegiu 

pentru mine, însă nu mă consider mai bună 

decât ceilalți colegi. Pentru mine, fiecare 

dintre absolvenți este în felul lui un „șef de 

promoție”. 

Festivitatea de absolvire a fost o 

ocazie excelentă pentru zâmbete, pentru 

ochi strălucind de bucurie, de speranță și de 

vise. Cu toate acestea, există un ecou 

aducător de nostalgie, deoarece a fost 

timpul în care ne-am luat rămas bun. 

Am lăsat în băncile școlii 

amintirile, clipele minunate cu zâmbete 

ascunse, sau cele  cu lacrimi în colțul 

ochilor, prieteniile, imaginea dascălilor și a 

colegilor, a pauzelor și a orelor de curs. 

Toate acestea își vor găsi peste timp un loc 

aparte în ungherele tainice ale minții. 

 Am părăsit liceul pentru a ne 

construi un viitor. Timp de patru ani am 

              Șef de promoție 2020 
Un final e un start pentru un nou început 

învățat să facem față provocărilor, reușind 

în același timp să ne descoperim vocația pe 

care vrem să ne altoim viitorul. Măsura 

tuturor lucrurilor și a vorbelor noastre va 

purta pecetea Colegiului Național 

Pedagogic, a marelui Mihai Eminescu. În 

formarea noastră se vor regăsi sfaturile, 

încurajările,  dorința de a fi mai buni, pe 

care ne-au insuflat-o în anii liceului domnii 

profesori, pentru care le mulțumim. Ne 

dorim ca sămânța sădită de dânșii în inimile 

și mințile noastre, să dea rod bogat, rod 

frumos de literă și sunet.  

Sunt fericită că am avut ocazia să 

cunoaștem oameni buni care ne-au dat 

putere și ne-au învățat lucruri frumoase. Le 

mulțumesc colegilor pentru tot, domnilor 

profesori pentru că au contribuit la formarea 

noastră și, nu în ultimul rând, părinților care 

au crezut mereu în noi.  

Vă mulțumim pentru acești patru 

ani deosebiți! 

Spunem cu inima deschisă, că 

suntem mândri să fim absolvenți ai 

promoției 2020 a Colegiului Național 

Pedagogic „Mihai Eminescu”.  

 

 

Ana Muntean  
absolventă a clasei a XII-a B 
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 Dragii noștri... 

 

 Drepneaua-Neagră 

este o pasăre foarte mică, 

însă care poate zbura zece 

luni încontinuu fără pauză. Mereu ne-a plăcut 

să ne comparăm clasa noastră cu un cuib de 

păsări care se dezvoltă împreună, suferă 

împreună, se bucură împreună. Noi am bătut 

recordul și am zburat timp de patru ani, 

neîntrerupt, cu o viteză ilegală pentru galaxia 

în care trăim, însă a fost cea mai frumoasă 

excursie.  

  

 

 
Plecarea din cuib... 

Există o pictură deosebită deasupra 

clasei care ne-a fost cuib, căreia i-am dat o 

semnificație mai aparte. Soarele din mijloc 

reprezintă timpul, anii care nu încetează să 

treacă, iar micile ciocuri care se întrepă-

trund într-o manieră abstractă îi reprezintă 

pe elevii, care poposesc pentru câtva timp, 

însă la fiecare apus de soare își iau zborul, 

lăsând altă generație, mai tânără și mai ne-

experimentată, să le ia locul.  

Noi, absolvenții, dăm ștafeta mai de-

parte, următoarei generații. Vă sfătuim să 

nu „clipiți” prea mult, să vă bucurați de fie-

care moment și oricât de departe ați zbura 

la final, să nu uitați cuibul în care ați cres-

cut.  

    Succes și zbor plăcut! 

    

Alexandra-Denisa Hațegan  

 absolventă a clasei a XII-a A 
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Reporter:  Cum ai descoperit că istoria este 

o pasiune pentru tine? 

Sergiu: Mereu mi-a făcut plăcere să 

descopăr misterele trecutului, să zbor pe 

aripile timpului, să aflu despre izvoarele 

istorice , despre tradiții și  să citesc cum au 

gândit și au acționat personalități precum 

Nicolae Iorga, Neacșu de la Câmpulung, 

Mihai Viteazul, care și-au lăsat moștenirea 

colosală în mâinile noastre. Pe vremea când 

eram încă în băncile gimnaziului, doamna 

profesoară Budea Beatrice (care se clasează 

printre cei mai de seamă profesori din 

județ) a fost persoana care mi-a deschis, 

propriu-zis, ochii. Când am intrat la liceu, 

pasiunea pentru această materie ardea clar 

și răspicat în mine, iar prin îndrumarea 

domnului profesor Mircea Prozan, au urmat  

participări la  competițiile județene. 

R: Am aflat că ai participat la Olimpiada 

județeană de Istorie-2020, unde ai câștigat 

locul I. Cum ai descrie această 

experiență? 

Sergiu: Ca să poți să obții un asemenea 

rezultat trebuie să iubești ceea ce faci, să 

simți un acel ceva, să ai o pasiune. Desigur, 

munca este mama succesului, iar unde nu 

Interviu: Sergiu Botofei, clasa a XI-a D, Locul I - Olimpiada județeană de Istorie 

 

există competiție, nu există rezultate. În 

perioada premergătoare olimpiadei, îmi 

amintesc cum stăteam 10 ore la birou cu 

stiloul în mâna și cu ochii în cărți. Eram 

sigur că orele de muncă, de studiu, vor da 

roade. Când am primit subiectul nu știam ce 

se va întâmpla, dar eram pregătit. 

R: Care crezi că ar trebui să fie atitudinea 

unui adolescent față de istorie, respectiv, 

istoria națională? 

Sergiu: Noi, ca români, facem parte din 

familia celor mai vechi popoare, cele indo - 

europene. Suntem o insulă latină într-o mare 

slavă. Suntem un neam  special deoarece am 

acceptat schimbări, mai bune sau mai rele, 

cu demnitate, iar  noi, generația tânără, 

trebuie să ducem mai departe această luptă 

pentru păstrarea identității naționale și 

numai cunoscând istoria vom reuși. 

R: Ce alte pasiuni ai la această vârstă? 

Sergiu: Ca  adolescent sunt preocupat de 

activități care mă pregătesc pentru perioada 

de după absolvirea liceului. Sunt preocupat 

de înot, mereu a fost o pasiunea a mea,  dar 

și de voluntariat, momentan fiind voluntar la 

ISU Mureș. Consider că cel mai sănătos 

lucru este să faci ceea ce îți place și să 

cunoști persoane noi. 

R: Mulțumesc și îți doresc mult succes în tot 

ceea ce ți-ai propus! 
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De când eram mică stăteam adesea 

alături de bunicul meu care citea ziarul sau 

se uita la știri. Eram curioasă despre ce 

vorbeau oamenii mari îmbrăcați în costum și 

cu o privire serioasă. Auzeam tot felul de 

cuvinte noi și greu de înțeles, care nu se 

potriveau în nici un context pe care eu îl 

cunoșteam. Îi puneam foarte multe întrebări 

bunicului meu: ,,De ce sunt așa serioși și nu 

zâmbesc deloc?”, ,,Ce înseamnă legislația?’’. 

Răspunsul pe care îl primeam era mereu 

același: ,,O să afli când o să crești mare”. 

 Într-o zi, o știre despre o grupare de 

hoți care jefuiseră o bătrânică a fost 

prezentată la televizor. Moderatoarea 

susținea ferm și convingător că justiția va 

face dreptate în acest caz, iar hoții vor fi 

pedepsiți. Atunci l-am întrebat pe bunicul 

meu ce este justiția, conștient de imensa mea 

curiozitate, acesta mi-a răspuns: ,,Gândește-

te la corpul tău, el este coordonat de creier 

pentru a face anumite acțiuni: să îți miști 

mâna, să clipești, să zâmbești sau să vorbești. 

Iar cu ajutorul simțurilor, acesta știe că: focul 

e fierbinte și nu e voie să îl atingi pentru că 

te arzi, pe șosea trece o mașină în viteză și nu 

e voie să traversăm pentru că mașina ne 

poate lovi, mâncarea e stricată și atunci nu e 

bine să o mâncăm pentru că ne vom 

Justiția prin ochii elevilor– concurs organizat de Tribunalul Mureș 
Premiul I - Cristina Kelemen 

             Justiția, manualul de utilizare a societății 

 

îmbolnăvi. Așa este și justiția: ea este 

creierul societății, ne coordonează prin 

intermediul legilor, care sunt asemenea 

simțurilor, să facem lucrurile corect, chiar 

dacă noi, instinctual, am vrea să facem 

altceva. La fel ca simțurile, legile, trebuie 

urmate, altfel intervine haosul. Dar să fii 

sigură că, dacă vei respecta legile, vei 

avea o viață bună, iar în cazul în care 

cineva nu va respecta legea și îți va face 

ceva rău ție, justiția îl va pedepsi și tu o să 

fii în siguranță.”  

 Ceea ce am înțeles eu atunci  din 

explicația bunicului a fost că e important 

să respectăm legile pentru a nu fi pedepsiți 

și că trebuie să mă simt în siguranță 

pentru că justiția mă va apăra. Dar pe 

măsură ce creștem întâlnim tot mai des 

aceste noțiuni de justiție sau lege, la orele 

de educație civică, sociologie, filosofie, 

literatură, iar acum, sensul explicațiilor 

date de bunicului meu a prins mult mai 

mult contur. Existența legilor îmi dă 

senzația unei vieți sigure, a restabilirii 

ordinii atunci când ești nedreptățit. 

Datorită justiției societatea funcționează 

organizat, în afara haosului creat de 

anarhie. 
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Legile sunt ,,manualul de utilizare”  al socie-

tății, ele ne învață cum să trăim împreună 

deși societatea este compusă din indivizi di-

feriți, cu nevoi și așteptări deferite, accep-

tând că suntem parte a unui sistem, dar 

având asigurată libertatea individuală. Legile 

păstrează organizarea și echilibrul puterilor 

în stat. Justiția este creată de oameni pentru 

oameni, ea conduce lumea alături de cele trei 

puteri în stat. Puterea legislativă, ea se ocupă 

de aprobarea și elaborarea legilor în funcție 

de necesitățile oamenilor din statul respectiv. 

Puterea judecătorească, ea se asigură că legi-

le statului sunt aplicate și interpretate corect. 

Și puterea Executivă, se ocupă cu implemen-

tarea legilor în practică și cu administrarea 

birocrației în stat. 

 Justiția este bazată pe obiectivitate, 

este egală pentru toți, ceea ce înseamnă că 

nimeni nu este mai presus de lege, iar în fața 

justiției nu contează etnia ta, religia ta, statu-

tul social sau financiar, ori orientarea ta poli-

tică sau sexuală. Ea este formată din instanțe 

care se asigură de acest lucru și garantează 

dreptatea: Înalta curte, Curtea de apel, Tribu-

nalul sau Judecătoria, acestea sunt locurile 

unde tu poți fi îndreptățit, iar vinovații, care 

au încălcat legea pedepsiți. 

 Și literatura noastră păstrează cu drag 

ideea dreptății date de legea scrisă și imparți-

alitatea acesteia: în volumul de povestiri 

„Hanu Ancuței” de Mihail Sadoveanu, po-

vestirea care deschide volumul, „Iapa lui 

vodă”, subliniază încrederea în lege și pute-

rea acesteia. Un simplu om va cere judecată 

pentru pământul său cu însuși domnitorul. 

Și va câștiga deoarece justișia „e oarbă”, nu 

ține cont de nimic altceva decât de ADE-

VĂR. 

 Așadar, siguranța pe care am primit-o 

în momentul în care bunicul mi-a explicat 

ce este justiția am păstrat-o mereu în sufle-

tul meu, iar acum că am crescut sunt cel pu-

țin la fel de încrezătoare în puterea legii a 

justiției. 

 

 

Cristina Kelemen, clasa a XII-a A,  

Coordonator, prof. Gabriela Iliescu 
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 „E unul care cântă mai mândru decât 
mine?...” se întreba retoric Vasile Alecsandri 
în poezia „Unor critici”, evident, nu cu 
invidie, ci cu recunoașterea filonului de geniu, 
pe care numai „acel rege-al poeziei” îl putea 
ghici. „La răsăritu-i falnic”, ar fi meritat 
recunoașterea contemporanilor săi, însă 
originalitatea și genialitatea contemplată de 
Serafim Duicu în secvența: „Un creator genial 
este un unicat. Cultura română îl are pe 
Eminescu...” pare  că nu a fost înțeleasă pe 
deplin de contemporanii lui Eminescu. Prin 
temele abordate de poet, prin contribuția 
adusă dezvoltării limbii literare, atitudinea 
față de contemporaneitatea mediocră, poetul a 
situat literatura română romantică în 
universalitate, fiind comparabil cu Holderlin, 
Victor Hugo, cu Burger și cu Edgar Poe, cu 
Lermontov și cu Imre Madach. 

        Îndemnul lui Mihail Kogălniceanu, 
întemeietorul revistei „Dacia literară”, adresat 
scriitorilor pașoptiști, susține cu ardoare unul 
dintre principiile de bază ale romantismului 
pașoptist, și anume, crearea unei literaturi 
originale. Tânărul poet, câțiva ani mai târziu, 
pasionat de filosofie, istorie, folclor și 
mitologie, va reflecta aceste surse de 
inspirație universală și națională în poeziile 
sale, în proză sa, dar și în activitatea 
publicistică.  

 Motivele literare predominante în opera 
eminesciană sunt cele care creează atmosfera 
romantică,  prin elementele spațio-temporale, 
precum: motivul lunii, motivul codrului, 
izvoarelor, al florilor de nufăr sau de tei, al 
îngerului și al demonului, fortuna labilis sau 
vanitas mundi, metempsihoza, motivul 
Zburătorului, acesta fiind un motiv popular 
autohton, adaptat după mitul pedepsirii 
îngerilor răzvrătiți; condiția omului de geniu 

 
Concurs de creație literară „Serafim Duicu” 

Szekely Krisztina - Premiul III, secțiunea proză 
„Mihai Eminescu, un tezaur de cuvinte” 

reprezintă, de asemenea, o abordare cu totul 
originală, ca tematică. Acest motiv literar 
evidențiază incompatibilitatea geniului de a 
rezona cu lumea mediocră, consecință a 
neputinței fericirii acestuia într-o lume 
meschină.. Condiția omului de geniu 
întărește, astfel, afirmația criticului literar, 
Serafim Duicu și a poetului Marin Sorescu: 
„el nu s-a născut și nici n-a murit 
vreodată” (Serafim Duicu), „Eminescu n-a 
existat/ A existat numai o țară frumoasă/ La 
o margine de mare...” (Marin Sorescu).  

 Eminescu s-a zidit treptat în cuvântul 
românesc, unicitatea poetului se remarcă 
prin enciclopedismul cultural, fiind în mare 
măsură preocupat de poezia populară, atât 
ca influență asupra creației sale, cât și în 
calitate de culegător de folclor.  

 Una dintre temele bazate pe 
filosofarea, cu mijloace poetice, asupra 
sorții omenești, fortuna labilis, este  redată 
prin ochii artistului neînțeles, al geniului 
îndurerat, a cărui fericire nu poate fi atinsă 
după cum însuși mărturisea „geniul nu are 
soartă dar nici noroc”. 

 Natura eminesciană are virtuți 
excepționale. Ea este descrisă între cer și 
pământ, cuprinsă între stăpâna mării-luna și 
codrul frate, sfetnic, prieten, duhovnic. 
Natura eminesciană contaminează erosul, 
care nu mai poate fi conceput în afara 
acesteia. Astfel, decorul poveștilor de iubire 
imaginate trăite în dorință, noaptea, 
conturează un spațiu pur, primitiv 
nesofisticat, unde manifestările cuplului de 
îndrăgostiți sunt firești, curate, ancestrale. 

        „El nu are vârstă. El are 
Durată” (Serafim Duicu), așadar scrierile 
eminesciene impresionează și în zilele 
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 noastre, contestat de unii, devenit mit pen-
tru alții. Actualitatea operei sale durează prin 
Cuvântul zidit la temelia spiritualității româ-
nești: „Eminescu este creatorul care a produs 
mutații revoluționare în cultura și sensibili-
tatea românească, mutații pe care le consta-
tăm cu mai mare evidență din perspectiva 
timpului scurs până acum.” 

 Viciul evadării din lumea reală, cu 
toate neajunsurile ei, este adesea regăsit în 
versurile poetului, viciu pe care și noi, citito-
rii, ni-l hrănim cu și prin numeroasele călă-
torii exotice în imaginar, construite prin serii 
numeroase de procedee artistice, precum 
imagini vizuale, auditive, dinamice și olfac-
tive, ce redau prospețimea și iluzia veridici-
tății lumii create prin puterea nemărginită a 
cuvântului.  

         „Vrei, nu vrei, pornești de la el, te ra-
portezi la el, te distanțezi de el.” Denumirea 
de poet național i se cuvine lui  Mihai Emi-
nescu, acesta fiind promotorul unei viziuni 
originale poetico-mitice asupra istoriei noas-
tre. Miticul, eroismul, dar și epigonismul 
sunt etape consemnate în poeziile cu temati-
că istorică. 

        Nevoia permanentă de iubire eviden-
țiază latura pur umană a poetului, care tinde 
să evadeze în scenarii construite în imaginar: 
Luceafărul este geniul, nu mai este un răz-
vrătit, el este prin tentația erotică, un Zbură-
tor, un înger și demon, chemat de superiori-
tatea cosmicului, dar și de efemeritatea te-
restrului.  

 „Eminescu e o izbândă a salvării 
noastre de frig și de singurătate.”  Noi putem 
găsi în opera eminesciană o companie dulce, 
un însoțitor în încercarea afirmării noastre ca 
neam și cultură în universalitate. Eminescu a 
format o limbă literară funcțională, limba 
poeziilor sale având o simplitate excepționa-
lă și totuși, o bogăție neobișnuită. 

Locul culturii noastre în universalitate 
este asigurat prin creația eminesciană: „Cu 
Eminescu în noi putem cuceri veșnicia: ca 
oameni, ca neam,  ca patrie, ca limbă.” Ace-
lași gând spre și despre Eminescu îl are și 
Mircea Eliade, care consideră că ne-am câș-
tigat dreptul la nemurire prin creația lui Mi-
hai Eminescu: „...cât timp va exista, undeva 
prin lume, un singur exemplar din poeziile 
lui Eminescu, identitatea neamului nostru 
este salvată.” 

 

 

 

Szekely Carla Krisztina 

       clasa a XII-a A 

Coordonator, prof. Gabriela Iliescu 
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 PREAMBUL 

 Textul următor a fost conceput ca o poveste 
destinată copiilor din învăţământul preşcolar. 

 Lectura educatoarei dezvoltă atât capacitatea 
de ascultare şi înţelegere (comunicarea receptivă) cât 
şi capacitatea de vorbire şi comunicare, partea 
expresivă. Apropierea cât mai timpurie de textul 
literar este un demers educativ cu efecte majore în 
dezvoltarea limbajului şi a comunicării, dar şi a 
comportamentului în ansamblul procesului de 
învăţare şi dezvoltare. Copilul, subiect activ în 
procesul învăţării, ascultă, redă conţinutul ascultat, îl 
interpretează la nivelul său de înţelegere şi creează 
având ca punct de plecare modelul redat prin lectură. 
Copiii învaţă holistic; de aceea, eleva a realizat şi o 
ilustraţie adecvată pentru povestea ei, în sprijinul 
captării atenţiei, al înţelegerii mesajului verbal 
transmis de educatoare şi pentru încurajarea 
răspunsului aşteptat, dezirabil, la acest mesaj. 
Semnificaţia întâmplărilor arată un adevăr simplu, 
încărcat de valori educative: dragostea, forţă 
universală, poate face ca cele mai ascunse dorinţe să 
se împlinească.  

 Pe marginea acestui 
text se pot construe activităţi 
de învăţare variate, fie la 
Întâlnirea de dimineaţă, fie ca 
moment de tranziţie sau la 
sfârşitul unei părţi a zilei la 
grădiniţă. 

 „Astăzi este ziua de 
naștere a mititelului Mihai. 
Împlinește vârsta de 5 anișori, 
dar are un comportament și o 
gândire de om matur și 
responsabil. Pentru a-l răsplăti, 
părinții băiețelului s-au gândit  
să-l ducă într-un loc special, 
chiar de ziua lui. 

 Pe drum, Mihai se uita 
pe geamul mașinii tatălui său. Peisajele văzute îl 
duceau cu gândul la acel loc special, era nerăbdător, 
dar nu o arăta. Dorea să fie cât mai calm și să se 
bucure de toate noutăţile ce îi ieşeau în cale. 

Atelier de creație 
 

         O ZI DE NAŞTERE DE POVESTE 

 După o perioadă de câteva ore, mașina se 
opri pe marginea drumului care duce spre o 
pădure deasă cu copaci înalți și înmuguriți. 
Băiețelul era puțin confuz, dar se bucura de 
fiecare moment petrecut cu părinții săi. Pe măsură 
ce se adânceau mai mult în pădurea verde-crud, 
mirosul primăverii era mai profund și îl ducea cu 
gândul la grădina bunicii lui din care obișnuia să 
culeagă flori și să le dăruiască mamei sale de ziua 
ei. Oriunde priveai cu ochii, vedeai petale în 
culori uimitoare, animale drăguțe și prietenoase. 
Copacii înfloriți făceau ca această pădure să 
coboare din basmele pe care le citea mama sa în 
fiecare seară, înainte de culcare. 

 Ajunși în inima codrului, tatăl şi fiul 
găsesc un lac în formă de inimă, care avea apa de 
culoarea albastrului infinit. Atunci mititelul își 
dădu seama că locul în care se aflau era chiar 
pădurea de care îi povestea bunica de fiecare dată 
când mergea să o viziteze. Legenda spunea că 
dacă atingi apa acestui lac va veni un iepuraș alb 
la tine. Curios să afle dacă legenda este adevărată, 
copilul atinse apa. Se întristă puțin, legenda nu 
părea să se adeverească... Când erau gata să 
părăsească locul de o frumuseţe magică, un mic 
ghemotoc de blană își facu apariția. Blana era atât 
de deasă și albă, de parcă era un bulgăre de zăpadă 
cu două diamante în loc de ochi. 

        Mihai ar fi vrut să-l ia acasă, iar iepurașul nu 
dorea deloc să se despartă de băiat, ba chiar l-a 
urmat până la ieșirea din pădure. Copilul și-a dat 
seama că acesta era cadoul său şi că iubirea 
părinţilor poate face ca cele mai ascunse dorinţe să 
se împlinească”. 

 

      Denisa-Alexandra Lukaci, clasa a IX-a B 

         Coordonator, prof. Daniela Matache 
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Atelier de creație 
 

O viață de român 
-fragment - (dintr-un roman) 

 

 Semeț bărbat de 20 de ani eram acum, 
dar singur... Trecuse mai bine de o săptămână 
de la înmormântarea mamei. Țara era încă în 
război, iar alte știri nu aveam. Radioul amuțise. 
Nu m-a vizitat niciun ofițer, ceea ce însemna că 
Ion, era încă în viață. 

Mai hotărât ca niciodată să aflu adevărul, 
merg la unitatea militară din oraș. Multă 
agitație, centrul de recrutări era plin. O mulțime 
de tineri dornici să-și apere pământurile de 
invadatorii sovietici erau pregătiți de luptă. 
Apropiindu-se, unul dintre ei mă întreabă: 

-Ce necaz porți în suflet?  
-Mi-am pierdut aproape toată familia din 

cauza acestui război nedrept. Caut ultima 
fărâmă... 

- Regret, eu sunt aici tocmai ca să îmi 
apăr familia. 
          Prima zi ca soldat la infanterie, a fost 
grea. Un marș lung prin unitate de două -trei 
ceasuri bune, m-a epuizat. Fiind  băiat de la 
țară,  nu mi-a fost ușor să trag cu arma. Eram 
învățat după Sfânta Scriptură că nu este bine să 
curmi o viață, ba mai mult una de om. Dar alții, 
nu aveau milă. Trăgeau cu arma de parcă 
vedeau câinele sovietic în fața lor. Domnul 
Locotenent, cu o mândire mascată, îi mai 
domolea văzându-i cum pun atâta pasiune în 
jocul de-a viața și moartea. 

Seara, prin cazarmă se auzeau tot felul de 
zvonuri cum că Locotenetul fusese pe front la 
eliberarea Basarabiei și la bătălia de la Odesa. 
Aceste zvonuri mă puseseră pe gânduri, așa că  
în ziua următoare îl întreb cu o ușoară sfială: 
 -Permisiunea să vorbesc liber, Domnule 
Locotenent Macovei? 
 -Aprobată. 
 -Domnule Locotenent, am auzit că ați 
participat la asaltul Odesei. 

 -Da, am fost, tinere recrut. 
 -Aș dori să vă întreb despre un 
anume  Petru Rădeanu, Caporal Clasa a 
III-a. 
 În clipa aceea locotenentul mă 
fixă cu privirea, apoi cu glas de plumb 
îmi răspunse: 
 -Un camarad bun, strașnic 
luptător, veteran din războiul de întregire 
a neamului. Am luptat cot la cot la 
Odesa până ce ... Soldat cum te numești 
și de ce mă întrebi aceste lucruri? 
 Atunci cu bărbație și cu lacrima pe 
obraz, intuind continuarea frazei, 
răspund: 
 -Soldat Ghiță Rădeanu mă 
numesc, iar acest strașnic armaș a fost 
tata. 
 -Liber soldat! 
           Locotenentul Macovei  plecase cu 
capul în pământ ,  cu  mâinile încrucișate 
la spate, șoptind ceva nedeslușit.  
Bifasem încă o certitudine dureroasă, dar 
îmi mai rămăsese o speranță... Ion.  
 
 
 
 

Adrian Rădeanu, clasa a XI-a D 
 

Coordonator, prof. Raluca Matei-Pop  
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 Este toamnă. Frunzele copacilor au un 

farmec aparte, lăsând în urmă un covor 

roșiatic peste pământ. Tuturor, cred eu, că ne 

plac acele zile de toamnă în care razele 

soarelui se ivesc de pe cerul strălucitor alături 

de timpul care ne răsfață cu finețea vântului. 

Toamna, după cum mulți spun, este anotimpul 

în care natura moare, dar în ochii mei, este 

anotimpul care dă viață naturii, o colorează în 

nuanțe vii și îi dă un farmec aparte. După 

părerea mea este cel mai frumos anotimp 

deoarece viața continuă în natură, iar așa cum 

unele floricele își încetează existența, altele și-

o încep. 

 Anotimpul toamna este unul dintre cele 

mai bogate. Oamenii harnici au adunat roadele 

pământului, atât legumele cât și fructele, 

pentru a le conserva, pregătindu-le pentru 

iarna care urmează să vină. Bunicii noștri fac 

dulcețuri din mere, pere și gutui, iar din 

struguri fac must sau vinuri. Culorile ruginii 

prevestesc sosirea frigului care face posibilă 

trecerea frunzelor prin paleta de culori. 

Toamna e un farmec. Pigmentul toamnei 

alcătuiește peisaje minunate. Pădurile sunt 

pline de nuanțe roșiatice, dar se mai zăresc din 

loc în loc pete verzi ce înfățișează câțiva brazi. 

Atelier de creație 
 

         Toamna prin ochii mei 

                                       

 

Adierea vântului moale și răcoritor 

îmbrățișează pădurea, iar aceasta rămâne 

din ce în ce mai dezgolită. Păsările 

călătoare se pregătesc triste pentru a pleca 

în țările calde lăsându-și cuiburile goale. 

Ele pleacă deoarece frigul vine, hrana este 

tot mai greu de găsit, iar ele nu sunt 

rezistente la temperaturile scăzute. 

Calătoria lor durează foarte mult, deoarece 

au  de străbătut mări și țări și se grăbesc 

pentru că frigul iernii vine foarte repede. 

 Eu îndrăgesc toamna deoarece este 

anotimpul schimbărilor. În curând totul va 

rămâne pustiu, semn că iarna își face 

apariția încet, încet acoperind pământul cu 

plăpumioara sa argintie. 

          Bianca Pop, clasa a X-a A 

         Coordonator, prof. dr. Maria Popa 
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Definiții                                      

 

Dragostea e o rodie înfocată 

Aproape gustată, n-o uiţi niciodată  

Ea însăși e-o leoaică intens vânată 

De oameni ce nu o să o înțeleagă niciodată. 

 

Iubirea e o ureche de ac în sac, 

Ce ascultă fiecare gând spulberat sacadat. 

Iubirea e natură -  

Iubirea e pură, pe alocuri sură. 

 

Iubirea e un foc de artificii văzut de pe lună 

Când tot universul explodează pentru un zâmbet 

Iubirea reprezintă acum, aici și împreună 

Un ecou, o voce, o emoţie un cântec… 

 

Carla-Taisa Macarie, clasa a IX-a B 

Coordonator, prof. Daniela Matache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de creație 

 

Cugetare... 

Fărâme de viață în paginile istoriei, 

De mult apuse zile ale gloriei, 

File roase de dinții ascuțiți ai timpului 

Zac învelite în culorile amurgului. 

 

La al său fir de viață cugetă-ndelung bătrânul 

Spre neguri de vreme îl poartă gândul 

Ascultă cum cade-n cadență tăcerea 

Și-o sfarmă șoptindu-și, resemnat, durerea. 

 

Glorie... uitare cu efect întârziat. 

Ce era odată fală, astăzi este perimat.  

Și-n vacarmul vieții aste, monotone și-insolite 

Ce e, dar, singurătatea? Naufragiu sau virtute? 

                                                                                                        

Sergiu Botofei, clasa a XI-a D 

Coordonator, prof. Raluca Matei-Pop 

Desen, Adela Cengher, clasa a XI-a D 
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Tainele toamnei 

 

 

Cu părul castaniu, roșcat 
Și cu coroana de aramă 
A apărut pe norii gri 
O toamnă nouă și bogată. 
 

Cu ochii aurii și blânzi 
Și cu veșmânt de frunze moi 
A decorat natura toată 
Cu o perdea de triste ploi. 
 

Cu zâmbet gingaș de copilă 
Și glas nostalgic de vioară 
A dăruit întregii lumi 
Rod pământului străbun. 
 

Dar cum orice frunză piere 
Și cum orice cânt se stinge 
Așa și frumusețea toamnei 
În neguri cenușii se frânge. 

 

 

Rus Gabriela, clasa a X-a A 

Coordonator, prof. dr. Maria Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoție de toamnă 

 

Prin pădure frunze ruginite, 

Zilele-s cu ploi cernite, 

Vântul bate și tot bate 

Noaptea-i lungă, ziua scade. 

 

Păsările călătoare 

Au plecat spre țări cu soare 

Cămările sunt toate pline 

Cu legume și fructe fine. 

 

Toamna e cea mai frumoasă, 

Ca o galbenă mireasă, 

Este o emoție aparte, 

Mereu cu gândul departe. 

 

 

Cazan Alexia Maria, clasa  a X-a A 

Coordonator, prof. dr. Maria Popa 
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Nori de toamnă 

Ploaie de toamnă 

Sună la fereastră. 

Păsările cântă ultima baladă. 

Parcă plâng, parcă suspină 

După vremurile  bune. 

Toate parcă sunt mai triste 

Iara zilele sunt scurte, 

Mohorâte și urâte, 

Cerul cenușiu, 

Totul parcă e pustiu. 

Norii grei și zdrențuroși 

Își atârnă plumbu-n jos 

Vântul aspru, viforos  

Suflă frunzele pe jos 

Doar în casă-i cald și bine 

N-ar ieși afară nimeni. 

 

Roman Georgiana, clasa a X-a A 

      Coordonator, prof. dr. Maria Popa 
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Iubire de Toamnă                                       

A venit toamna, a venit cu dor 

A venit cu iubire, a venit cu durere...  

Cu toamna am plecat, fără să clipesc  

Drumul spre veșnicie vrând să-l găsesc. 

 

Și merg la brațul ei, fără să gândesc  

Unde mă îndrept, de cine mă-ndrăgostesc 

De-atâta dor și toamna suferă, 

De-atâta iubire și toamna plânge singură. 

 

Frunzele galbene, roșii, portocalii  

Ascund fericire, durere, plânsete, poezii 

Cerul eliberează o lacrimă fierbinte 

Iubirea de toamna să o alinte. 

 

Dorul de noi, de tine, mă cheamă  

Să mă apropii fără teamă,  

Toamna-mi aduce aminte 

De tine, de mine  de noi 

De-o iubire fără limite. 

 

În fiecare zi-ți duc dorul, 

Doar toamna reușește să-mi aline 

Lacrimi, durere,  dor, iubire  

Pe care le simt pentru tine. 

 

Doar toamna mi-ajută 

Iubirea să triumfe  

Doar toamna-mi aduce  

În suflet bucurie. 

Dörgöș Nicoleta Paula, clasa a X-a A 

Coordonator,  prof. dr. Maria Popa 
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Exacerbare                              

 

Încerc să-mi sufoc gândurile… 

Să le fac să dispară. 

Încerc să îmi găsesc drumurile 

Nu vreau să mă mai doară. 

 

Sângele mi se grăbește în vene, 

Ochii caută răspuns, 

Realizez că este prea devreme 

Urmează altă șoaptă de răpus. 

 

Noaptea se apropie 

Și cu ea vin sutele de gânduri, 

Scorpie, 

Mă ucide printre rânduri. 

 

Aud ceasul cum ticăie 

Tortură. 

Încerc să găsesc iubire, 

Dar s-a transformat în cenușă. 

 

Liniștea asurzitoare mă îndeamnă 

Să țip… 

Gândurile miros a iarnă. 

Mă aflu într-un vid. 

 

Un fior îmi parcurge spinarea 

Sigur sunt aici? 

Sau doar îmi imaginez plecarea 

Dintr-un paradis oprit. 

 

Genunchii îmi cedează, 

La fel și mintea obosită 

Creează 

O nouă lume nedorită. 

 

Suzana-Tatiana Chiorean, clasa a IX-a A 

Coordonator, prof. Cristina Sărăcuț 

Atelier de creație 

Sunt aici… 

 

  Întind mâna înainte  

  Aşteptând să te găsesc. 

  Cuminte, 

  Te ascunzi prosteşte. 

 

  Dorul de tine 

  Şi de privirea ta… 

  Ucide 

  Aşteptarea mea. 

 

  Tu-mi pătrunzi în vene, 

  Cu paşi uşori către inimă. 

  Durere. 

  Mă întreb: ”Cât o să mai ţină?” 

 

                           Însă, nu mă pot plânge,  

 Mi-a fost dor de tine. 

 Încredere? 

 Ţi-o dau pe toată ţie. 

 

 Şi ziua plec… 

 Tot te am în minte. 

 Cu degetele trec 

 Peste fruntea ta fierbinte. 

 

  Uită-te în jur 

  La alte exemplare 

  E crunt… 

  Mă vei ţine minte oare? 

 

  Sau… mă vei uita cântând? 

  Cu chitara-ţi ruginită 

  Râzând, 

  De toamna morbidă. 

 

 Suzana-Tatiana Chiorean, clasa a IX-a A 

           Coordonator, prof. Cristina Sărăcuț 
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 „Îmi place să citesc și să compun,  mereu mi-
a plăcut. Dar câteodată simt că ceva e ciudat...", 
acestea sunt spusele unui tânăr blond, cu ochii verzi. 
 Povestea începe în vara anului 1914, chiar 
înainte de război. În școala Dubridge din Londra, un 
flăcău stătea la fereastră citind Angel Island, carte 
scrisă de Henry Holt. Era o carte nou publicată, 
despre care băiatul auzise multe și era nerăbdător să o 
citească. În majoritatea timpului, băiatul pe nume 
Collin, citea. Era activitatea lui preferată, era ceva ce 
îl atrăgea cu adevărat. Nu era genul de om care să 
citească o carte, iar apoi să ia o pauză lungă până își 
va recăpăta iar pofta de a citi. NU. Era genul de om 
care trăia odată cu personajele, care lua parte la 
acțiune, mai mult sau mai puțin... 
 După terminarea anilor de studiu, băiatul de 
odinioară, devenise un tânăr chipeș și extraordinar de 
talentat în ceea ce privește creațiile sale literare. Scria 
mai tot timpul, nedorind să iasă cu prietenii, era 
singurul lucru care îl făcea fericit, urmat desigur de 
prezența pietenei sale, Cybele ( o fată subțirică, cu 
părul blond asemenea lui Collin. Avea în schimb 
niste ochi albaștri, care te fermecau). Când, în sfârșit, 
romanul lui Collin fu publicat, lumea se îmbulzea să 
îi cumpere fascinanta carte. Într-adevăr deveni 
cunoscut în toată Marea Britanie pentru strălucitorul 
stil pe care îl avea cartea lui. Cybele care îl cunoștea 
de pe vremea liceului, era foarte mândră de cât de 
erudite putea fi acest tânăr. Cu timpul aceasta s-a 
îndrăgostit profund de el, doar că nu avea încă să îi 
spună căci, Collin era super ocupat cu cea de-a doua 
carte. Când în sfârșit ajunse cunoscut în toată Europa 
pentru cele două cărți ale sale, nimic nu-l mai oprea 
pe Collin să continue acest drum spre perfecțiune,așa 
cum îi spunea el. Relația de prietenie dintre Collin și 
Cybele se răci deoarece Collin era deja obsedat de 
ascensiunea lui către perfecțiune. Dar vă întreb , ce 
este perfecțiunea când vine vorba de om? Cybele era 
dezamăgită căci Collin nu mai era băiatul timid din 
prima bancă pe care îl cunoscuse acum mult timp... 
atunci când nu era Collin cel orbit de faimă. Cu 
timpul Collin plecase la Viena pentru continuarea 
drumului său spre.... perfecțiune. Dragostea ce i-a 
purtat-o Cybele a dispărut cu timpul, aceasta 
îndrăgostindu-se de un bărbat care îi dedica atenția 
sa, și care,  spre deosebire de Collin, nu cunoștea 
faima. Collin care era deja sedus de faimă și de 
egoism, o uită pe tânăra Cybele care i-a fost alături 
mereu.. 

Atelier de creație 
Povestea unei povești 

După mulți ani, Collin dispăru fără urmă, fiind 
căutat de multi oameni, care nu-și pierdură 
speranța și încă îl credeau în viață. Și aveau 
dreptate, chiar era în viață, dar nimeni nu știa 
unde. 
Într-o zi, un adolescent care se plimba pe lângă o 
pădure, găsi o căsuță care părea nelocuită. Acesta 
deschise ușa și ce văzu îl șocă...Era bătrânul 
Collin care.. îsi pierduse mințile și care repeta un 
singur cuvânt și anume ,,perfect". Adolescentul 
chemă poliția care îl duse urgent la un spital 
pentru boli mintale. Într-o zi bunica 
adolescentului, care era mândră de el, veni să îl 
vadă pe bătrânul nebun. Bătrâna se uită în ochii 
acestuia și îi spuse „am reușit". Bătrâna nu era 
nimeni alta decât Cybele care părea conștientă de 
starea lui Collin. Nepotul său o întrerupse și o 
întrebă:  
,,Ce vrei să spui?" Ea se întoarse către băiat și îi 
spuse: 
,, Eu și Collin am fost vechi tovarăși, doar că 
faima l-a îndepărtat de mine. Când în sfârșit l-am 
găsit deja era nebun, mai exact avea personalitate 
dublă. Unul dintre personajele pe care le crease 
făcea parte din el. Eu... nu l-am putut lăsa să facă 
rău nimănui, așa că l-am închis pentru siguranța 
lui si a celorlalți în acea căsuță"...Se lăsă o liniște 
de mormânt, iar bătrânul Collin îi zâmbise, așa 
cum făcuse acum mult timp, când erau prieteni. 

  

George Matei, clasa a X-a C 

Coordonator, prof. Gabriela Iliescu 
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Anotimpul iarna 

Toamna darnic-a plecat, 

Ia ghiciți, ce a urmat? 

Anotimpul preferat, 

În sfârșit s-a arătat! 

Iarna magic-a sosit, 

Pământul a-nzăpezit. 

Iarnă dragă, cine ești? 

Ce surprize pregătești? 

Sunt o Zână, dragi copii 

Și v-aduc  doar bucurii! 

Sunt al patrulea anotimp  

Și trei luni v-ofer zâmbind! 

Decembrie cu sărbători, 

Cu colinde și urări. 

Familiile toate se-adună 

Și petrecem împreună. 

Colinde noi ascultăm, 

Ghetele ni le spălăm, 

Bradul să-l împodobim, 

Copilași cuminți să fim. 

Ca să vină Moș Crăciun, 

Moșul darnic, Moșul bun, 

Anul nou sărbătorim, 

Sănătoși, voioși să fim! 

În ianuarie din belșug, 

Eu zăpadă vă aduc. 

Pe la geamuri înghețați, 

Țurțuri lungi stau atârnați. 

De te uiți afară-n zare, 

Niciun animal nu vezi, 

Fiindcă toate au plecat, 

În pădure la iernat. 

Atelier de creație 

           Sunt demult la hibernare, 

           În căsuțe, au mâncare. 

           Strânsă de prin vară-toamnă, 

           Iar acum, pot să tot doarmă. 

           În februarie, cu al său ger, 

           Fulgii cad încet din cer. 

                      Însă eu, vă rog frumos... 

           Să vă îmbrăcați mai gros! 

           Cu căciuli, fular, mănuși, 

           La joacă pe derdeluș. 

           Cu patinele-n picioare, 

 Pe gheață, să patinați. 

 Din trei bulgări și-un cărbune, 

 Om de nea, să înălțați! 

 Pe sanie, iute la vale, 

 Să zburați ca niște zmei. 

 Iar, cu mânuțele tale,  

 Îngerași să faci, de vrei! 

 Fortărețe construiți, 

 Puteți să vă bulgăriți. 

 Iar la munte de plecați, 

            Schiatul să-l învățați! 

            Toate aceste bucurii 

            Vi le dăruiesc, copii! 

            Iarnă, ești așa frumoasă, 

            Însă ești și friguroasă. 

                       Haideți să intrăm în casă. 

             Cu familia împreună, 

            Să facem o faptă bună. 

            Fiindcă, dacă nu știai, 

             Dar din dar, se face RAI! 

Educatoare, Emilia Zvâncă 
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MOȘUL DARNIC, MOȘ CRĂCIUN! 

Toți copiii îl așteaptă 

Și la geam ei vor să-l vadă, 

Pe Moșul nostru cel bun, 

Moșul darnic, Moș Crăciun! 

De un an s-a pregătit, 

Scrisori multe, a citit. 

Ajutat de spiriduși, 

Harnici, însă și ghiduși. 

La sania lui fermecată 

Și cu daruri, încărcată, 

Nouă reni înhamă acum 

Voioși, pregătiți de drum. 

Din Laponia el pornește, 

În noaptea de Ajun sosește 

C-un sac plin de jucării, 

Pentru voi, iubiți copii! 

Însă, doar când adormim, 

Sania lui coboară lin. 

Dimineața, de cu zori... 

Ne trezim nerăbdători. 

Ce să vezi? I-adevărat! 

Atelier de creație 

Biscuiții i-a mâncat 

Și sub brad el ne-a lăsat, 

Cadoul cel mult visat! 

Moș Crăciun, eu te iubesc! 

Pentru dar, îți mulțumesc! 

Însă, te-aș ruga ceva... 

Poți să-mi spui și taina ta? 

Vreau și eu să fiu un Moș... 

Bun, blând și generos. 

Cum să faci? 

Îți spun de-ndată! 

Cu o inimă curată, 

Toți putem să oferim, 

Bucurie să-mpărțim! 

Un cadoul mai mititel, 

Sau chiar unul măricel, 

Poți să dăruiești oricui, 

Vorbe bune, să îi spui! 

Dacă ești mărinimos, 

Poți oricând să fii un Moș! 

Bunătate de oferi, 

Vei primi și tu la fel! 

 

Educatoare, Emilia Zvâncă 
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 Personajele basmului tradițional 
respectă anumite reguli de funcționare, 
bazate pe „starea lor biologică.” Grupa 
eroilor activi și grupa opozanțiloreste re-
prezentată în basmele culte de protagoniști 
și antagoniști. 

 În Povestea lui Harap-Alb, grupa 
eroilor activi este marcată de protagonis-
tul basmului, fiul Craiului, mezinul, deve-
nit Harap-Alb. Ion Creangă își individua-
lizează eroul prin nume. Acesta nu are pu-
teri supranaturale, dar pe parcursul dru-
mului inițiatic, prin trecerea probelor do-
bândește calități morale  și valori etice, 
cum ar fi : mila, bunătatea, generozitatea, 
prietenia, respectarea jurământului, cura-
jul. Toate acestea îl vor transforma într-un 
bun conducător și un împărat iscusit. 

Din categoria opozanților face parte 
Spânul. Acesta reprezintă forța negativă, 
are rolul inițiatorului, de aceea calul nu-l 
ucide înainte de încheierea inițierii erou-
lui. 

Povestea lui Harap-Alb este o sinteză a 
celui celui mai frumos basm al nostru, 
prelucrat de un artist „crescut el înșuși, ca 
o forță mitică, din geniul subconștient al 
rasei.” Uriașii lui Creangă sunt zugrăviți 
cu același realism ca și țăranii din Humu-
lești, sunt caractere și adevăruri morale 
sau forțe ale naturii: frigul, setea, foamea 
(Gerilă, Setilă, Flămânzilă), binele și răul 
(Harap-Alb și Spânul), categoriile sensibi-
lității noastre, timpul și spațiul (Ochilă, 
Păsări-Lăți-Lungilă), ispita pierzaniei 
(Cerbul.)  

Andrei Oișteanu interpretează bas-
mul ca o alegorie a ritualului de inițiere. 
Drumul parcurs de Harap-Alb trece prin 
mai multe trepte ale inițierii, prin cele trei 

încercări la care este supus eroul de către Spân 
(obținerea salatei din Grădina ursului, a pielii 
cerbului cu nestemate și a fetei împăratului 
Roș.) Eroul va fi un inițiat, la sfârșitul acestei 
inițieri devenind împărat și se căsătorește cu 
fata iubită. 

 Prima inițiere la care este supus, aduce-
rea salăților, are la bază un ritual de inițiere au-
tohon, afirmă Oișteanu. Celelalte două probe se 
bazează pe ritualuri de inițiere superioare, pro-
prii popoarelor de cultură înaltă. Drumul lui 
Harap-Alb, pe de o parte, și drumul oricărei 
iniţieri, pe de altă parte, prezintă unele asemă-
nări. Drumul inițierii îl duce pe „neofit la starea 
de inițiat”, iar de la inițierile de tip superior, la 
starea de sacru, de sfânt. Harap-Alb pleacă la 
drum, trimis de tatăl lui, pentru a deveni împă-
rat. Condiția de împărat era la chinezi, japo-
nezi, indieni, egipteni, romani, considerată ca o 
condiție sacră. Drumul lui Harap-Alb nu este 
unul fizic, geografic, ci un drum spiritual, de 
perfecționare și purificare, un drum către cen-
tru. Eroul trebuie să parcurgă un traseu de la „o 
margine a pământului, la o altă margine.” În 
sens real lumea nu are margini, imaginea mar-
ginii în basm este dată de traseul eroului de la 
un capăt la altul. Drumul inițiatului este irever-
sibil. Și tatăl eroului a făcut acest drum al iniți-
erii, în basm el este Craiul și are puterea de a-i 
testa pe ceilalți dacă sunt „vrednici să primeas-
că inițierea.” Craiul cunoaște amănuntele dru-
mului și îl sfătuiește pe Harap-Alb, înainte de 
plecare, să se ferească de omul roș și de cel 
spân. Novicele trebuie să realizeze singur trep-
tele inițierii, să găsească în el însuși puteri și 
calități care să-l ducă la „perfecționarea trupu-
lui, elevarea spiritului și purificarea sufletului.” 
Cei care îl inițiau, îl îndrumau și îi suprave-
gheau inițierea: „Fii încredințat că nu eu, ci pu-
terea milosteniei și inima ta cea bună te aju-
tă,”spune Sf. Duminică.  

 

 

 

 

PROTAGONIȘTI-ANTAGONIȘTI ÎN POVESTEA LUI HARAP-ALB 
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Spânul reprezintă tot ceea ce este mai 
rău și mai urât într-un om, păcatele din sufle-
tul omului, egoismul, ura, ignoranța, dorința. 
Etapele prin care trece relația Harap-Alb și 
omul spân, se aseamănă cu fazele prin care 
trece relația om- Păcat de-a lungul vieții. Co-
pil, fiind Harap-Alb, nu-l cunoaște pe Spân, 
deci nu cunoaște patima și păcatul. În timpul 
călătoriei, Spânul îi apare sub diferite înfăți-
șări, la a treia apriție Spânul se tocmește slu-
gă la Harap-Alb, dar situația se schimbă și 
fiul Craiului va deveni robul Spânului, alego-
rie a faptului că a ajuns robul propriilor sale 
Păcate. La sfârșitul basmului, Spânul este 
ucis de calul năzdrăvan, iar Harap-Alb, după 
ce moare și învie, obține starea de Puritate, 

 

înfrângându-și definitiv Păcatul. Purifica-
rea, moartea și învierea, inițierea, reprezin-
tă sfârșitul Patimilor, mântuirea eroului mi-
tic și eliberarea sa de sub „jugul propriului 
său Păcat originar (omul spân).” 

 Eroii basmelor sunt considerați 
„forme care încearcă să se încarneze”,dar 
ei sunt oameni în devenire și  nu ființe li-
mitate. Întrebarea despre esența ființei nu 
este rezervată personajului principal, ci se 
referă și la celelalte figuri, condamnate pe 
viitor în stagnare. 

 

 Prof. dr. Maria Popa  

 

 

 

Cf. Gheorge Vrabie, Proza populară românească. Studiu stilistic, Editura Albatros, Bucureşti,1986, pp. 130-133.  
Cf. Pompiliu Constantinescu, Ion Creangă, apud Studii despre Ion Creangă (vol I, II), Ediție îngrijită, 

prefață și bibliografie de Ilie Dan, Editura Albatros, București, 1973, pp. 24-34.  
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 „Chestia numelor – mărturisea  Liviu 
Rebreanu – pare multora fără importanță 
pentru opera de artă. Eu însă cred că, și în 
viața reală, numele are o însemnătate dese-
ori hotărâtoare asupra soartei celui ce îl 
poartă”1. G. Ibrăileanu a punctat deosebirea 
esențială între funcția numelui propriu din 
viața reală unde, „din cauza deprinderii 
noastre, numele se sudează cu imaginea fi-
zică și morală a purtătorului, devine o însu-
șire a lui, oricare ar fi acel nume” și funcția 
lui „în creația artistică, unde ființa creată nu 
poate crește în concepția artistului fără un 
nume – numele nu va fi oarecare, ci unul 
care să samene cu personajul”2.  

Numele „Ion” seamănă perfect cu 
personajul. E tipic și reprezentativ pentru 
lumea țărănească românească, „Ana” în-
seamnă cea bună, „Florica”, fata frumoasă, 
ca o floare, „George Bulbuc”, al cărui nume 
ușor onomatopeic amintește mersul lui lăpă-
it, legănat, ca de rață, părintele „Belciug” – 
un fel de frână morală a satului – supranu-
mit de fetele familiei Herdelea „Pămătuf”, 
pentru felul lui de a umbla neîngrijit, oloaga 
„Savista”, nume a cărui rezonanță fonică ne 
amintește de cuvântul „zavistie”, cu sinoni-
mele lui „animozitate, ciudă, ceartă, dezbi-
nare, discordie, gelozie, intrigă, gâlceavă, 
învrăjbire, pizmă, zânzanie” etc., toate atri-
bute, în ultimă instanță, ale acestui personaj 

urât, dizgrațios, anormal, de o curiozitate bol-
năvicioasă. Ea apare în toiul horei „târându-
se pe poartă printre picioarele oamenilor”. 
Deși e personaj secundar, aparent neînsem-
nat, ea are totuși un rol decisiv, e „o cobe 
aducătoare de nenorociri”3: ea aduce la horă 
vestea că Vasile Baciu s-a bătut cu cârciuma-
rul evreu Avrum, ea știe taina iubirii dintre 
Ion și Florica, nevasta lui George prin care, 
divulgând-o, declanșează deznodământul. Sa-
vista e omul „însemnat” din mitologia popu-
lară românească. Portretul ei sugerează ima-
ginea unui monstru: „are picioarele încârcite 
din naștere, iar brațele lungi și osoase ca niște 
cângi anume spre a-și târî schilozenia, și o 
gură enormă cu buzele alburii de sub care se 
întind gingiile îmbălate, cu colți de dinți gal-
beni rari și lungi”. 

Numele personajelor răsfrâng persona-
litatea lor, structura lor psihică, portretul fi-
zic, defectele ori calitățile lor și, cu foarte 
mare rigoare antroponomastică, condiția soci-
ală și naționalitatea fiecăruia. Dar unii români 
cu funcții la stat sunt constrânși să-și piardă 
limba sau să vorbească două limbi, să poarte 
două nume. Așa e Ștefan Popa, devenit Pap 
Istvan „fiindcă așa i-au cerut când l-au numit 
în serviciu” care, pentru a-și ocroti cei opt 
copii „joacă și el cum îi cântă cei mari, altfel 
or rămâne pe drumuri”. 

 

Prof. Cristina Sărăcuț 

 

 

Antroponimele în romanul „Ion” de Liviu Rebreanu 

1. Liviu Rebreanu, Mărturisiri, p. 56. 

2. G. Ibrăileanu, Numele proprii în opera comică a lui Caragiale, Studii literare, Editura Minerva, București, 1979, p. 72-89. 

3. Ion Dodu Bălan, Postfață, în Liviu Rebreanu, op. cit., p. 461  
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Viitorul spaţiu european trebuie înţeles ca 
un loc al confruntării fructuoase dintre mai multe 
coduri culturale diferite, care poate avea efecte dis-
funcţionale, cel puţin în anumite momente, dacă nu 
va fi inteligent gestionat. De aceea, nu numai oame-
nii trebuie să fie pregătiţi să se insereze în aceste noi 
realităţi, ci şi instituţiile trebuie să fie pregătite pen-
tru a primi persoanele purtătoare de coduri valorice 
particulare.  

Recompunerea entităţilor naţionale în an-
samblul european, în contrasens uneori cu ideologiile 
naţionaliste centraliste, va face ca subculturile margi-
nalizate să fie revendicate şi să se impună altfel decât 
până acum. Apartenenţele prime trebuie să fie per-
meabile şi deschise, iar identitatea se va reface per-
manent în funcţie de circumstanţe. Fiecare dintre noi 
va fi o unitate plurală, care se va reface permanent, 
sub imperiul vectorilor socio-culturali în permanentă 
mişcare. Desigur, fiecare persoană va dispune de o 
unitate înglobantă, iniţială care va supraordona per-
manent noi elemente spirituale.  

Ideologiile universaliste sau ale nivelării 
culturale consideră că entităţile culturale distincte 
vor dispărea, în favoarea unei culturi unice, mondia-
le. Aceste ideologii sunt mai tot timpul etnocentriste 
şi destul de atractive. Ele sunt foarte simpliste: fac 
abstracţie de complexitatea dinamicii culturale şi de 
contradicţiile inerente evoluţiei culturale. Ideologiile 
relativiste sau ale pluralismului cultural stipulează 
ideea că fiecare cultură dezvoltă viziuni separate des-
pre lume, sisteme de valori şi de credinţe ireductibi-
le. Nu există posibilitatea unei comunicări autentice 
dintre culturi. 

Se ştie că societatea actuală impune noi ti-
puri de organizări, de asocieri şi de conexiuni ale ac-
tivităţilor de producţie. O structură de producţie a 
devenit o formă transcomunitară, transnaţională şi 
transculturală de realizare a schimburilor. Reorgani-
zarea forţei de muncă şi integrarea ei într-o economie 
globală îngăduie şi obligă punerea în act a noi com-
petenţe relaţionale între oameni. Economiile devin 
competitive şi în măsura în care actorii lor ştiu să se 
raporteze la alţii. Locurile în care se munceşte devin 
spaţii privilegiate de învăţare interculturală şi inter-
comunitară. 

 

 

 

O comunicare interculturală veritabilă 
cere timp şi răbdare din partea protagoniştilor. 
Cu cât cunoaşterea unei culturi străine se adân-
ceşte, cu atât marja viitoarelor descoperiri se lăr-
geşte. Familiarizarea cu o parte invizibilă a ais-
bergului stârneşte curiozitatea pentru aflarea al-
tora. Cumulul valoric achiziţionat precum şi an-
tecedentele culturale funcţionează ca un filtru de 
lecturare a noilor stimuli culturali.  

Predeterminările culturale, adică cultura 
iniţială a celui care se apropie de una străină, 
sunt resemnificate ele însele prin comparări cu 
noile date culturale. Cunoscându-i pe alţii, mă 
cunosc mai bine şi pe mine. Învăţarea intercultu-
rală constituie o coordonată importantă a oricărui 
program de educaţie. Ea are ca obiectiv cultiva-
rea receptivităţii faţă de diferenţă, integrarea op-
timă a noutăţii valorice, mărirea permisivităţii 
faţă de alteritate, formarea unei competenţe in-
terculturale. 

Comunicarea interculturală pune faţă în 
faţă două tendinţe oarecum contradictorii: stabi-
litate şi schimbare. Adaptarea constituie în sine o 
mişcare contradictorie. Ea presupune deschidere 
asupra mediului dar şi o receptare a unor stimuli 
aşa cum sunt ei la un moment dat printr-o nece-
sară dar dificilă acomodare. Sunt situaţii când 
mediul presează asupra noastră, obligându-ne să 
ne transformăm. Apare acum procesul de asimi-
lare, în sens piagetian, respectiv de modificări 
interne datorate modificărilor externe. Ca subiect 
autonom, structurat, trebuie să receptez modifi-
cările exterioare pentru a face din ele modificări-
le mele interne, după legile mele proprii. Aco-
modările şi asimilările nu sunt separate unele de 
altele; ele lucrează împreună, reglând şi echili-
brând relaţia individului cu lumea.  

Printre mijloacele utilizate pentru a 
menţine constanţa existenţială, persoana umană 
elaborează permanent strategii identitare pentru a 
imprima un sens integrator întregii experienţe, 
inductoare a unor valori şi norme de existenţă. 
Acest sens contribuie la menţinerea sinelui în 
starea de recunoaştere, de re-probare a lui, chiar 
cu riscul unor reajustări.  

 

Educație pentru diversitate 
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În acest efort continuu pentru a păstra acest 
sens, pentru a menţine o imagine pozitivă despre 
sine, subiectul intră în relaţie cu experienţe proxime 
specifice alterităţii. Putem spune că identitatea se 
schimbă permanent, este dinamică, pluralistă, inte-
ractivă. Sistemul cultural satisface, înainte de toate, 
funcţia ontologică de a furniza individului o structu-
ră de  sens şi de valori prestabilite, ceea ce-i procură 
o unitate internă, o continuate şi o coerenţă fără ne-
voia de a le construi permanent.  

Şcoala, ca principal instrument de sociali-
zare, devine locul unei armonizări culturale ce o 
devansează pe cea socială. Gestionarea cât mai ope-
rativă şi timpurie a diferenţelor obligă cu necesitate 
la întronarea unui model educativ care să favorizeze 
întâlnirea şi cooperarea între mai mulţi parteneri. 
Prelungirea perioadei de şcolarizare face din şcoală 
principalul mediu de construire a identităţii cultura-
le. 

Educaţia interculturală se constituie într-o 
strategie de pregătire a societăţilor democratice vii-
toare astfel încât persoanele să se relaţioneze conve-
nabil unii la alţii şi la culturile pe care le poartă. 

Atitudinea interculturală facilitează apariţia 
unei sinteze de elemente comune, ca fundament al 
comunicării şi înţelegerii reciproce între diferitele 
grupuri culturale.  

Şcoala, acceptând principii precum tole-
ranţa, respectul mutual, egalitatea sau complemen-
taritatea dintre valori, va exploata diferenţele spiri-
tua-le şi valorile locale, ataşându-le la valorile gene-
rale ale umanită-ţii. Orice valoare locală autentică 
trebuie păstrată de cei ce aspiră la apropierea faţă de 
cultura mondială. Ele pot funcţiona, pentru cultura 
de origine, ca porţi de intrare în perimetrul valorilor 

generale. 

Abordarea interculturală în educaţie consti-
tuie o nouă manieră de concepere şi implementare a 
curriculumurilor şcolare şi o nouă atitudine relaţio-
nală între profesori, elevi, părinţi. Perspectiva inter-
culturală deschide noi piste de manifestare a diversi-
tăţii şi deferenţelor. Poziţionarea interculturală nu se 
reduce la o prezentare cumulativă a unor cunoştinţe 
despre valorile altora, ci înseamnă cultivarea unor 
atitudini de respect şi de deschidere faţă de diversita-
te. 

Obiectivul principal al educaţiei intercultu-
rale rezidă în pregătirea persoanelor pentru a perce-
pe, accepta, respecta şi a experimenta alteritatea. 
Scopul îl reprezintă netezirea terenului întâlnirii cu 
celălalt. A face educaţie interculturală presupune ca 
însuşi procesul educaţional să se realizeze într-un 
mediu interacţional, prin punerea alături, faţă în faţă, 
a purtătorilor unor expresii culturale diferite. Alteri-
tatea trebuie să devină un motiv de bucurie, o ocazie 
de întărire a sentimentului vieţuirii laolaltă, o dorinţă 
a unei  împreună simţiri şi binevenite conlucrări. 

Educaţia intercul-turală vizează dezvoltarea 
unei educaţii pentru toţi în spiritul recunoaşterii dife-
renţelor ce există în interiorul aceleaşi societăţi şi se 
referă mai puţin sau deloc la realizarea unei educaţii 
pentru culturi diferite, ceea ce ar presupune staticism 
şi o izolare a grupurilor culturale. 

Educaţia interculturală privilegiază inte-
racţiunea şi dialogul, curajul de a ieşi din sine şi do-
rinţa de proiecţie în celălalt. O educaţie concepută în 
perspectiva interculturală va resemnifica relaţiile 
dintre şcoală şi alte spaţii educative; ea va deborda 
zidurile şcolii, prelungindu-se şi insinuându-se în 
activităţile informale, în viaţa de zi cu zi. 

 

 Prof. Macarie Cristina 
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Educaţia de bună calitate presupune 
aplicarea modelului diversităţii prin abordarea 
diferenţiată, iniţierea de proiecte în care să fie 
implicaţi elevi, cadre didactice de diferite specialităţi, 
parteneri educaţionali, pornind de la părinţi, 
societatea civilă, media şi comunitate. 

Având în vedere multitudinea de 
oportunităţi oferite elevilor, şcoala are disponibilitate 
dar şi preocuparea de a promova şi implementa 
proiecte care să ofere activităţi educative extraşcolare 
care să le dezvolte competenţele competitive 
solicitate de o societate deschisă: spirit întreprinzător, 
creativitatea, capacitatea de a lua decizii, capacitatea 
antreprenorială. 

Toate cele menţionate mai sus pot fi 
implementate doar cu ajutorul tehnologiei şi a 
mediului virtual. 

În demersurile mele pentru a face mai 
eficientă îmbinarea stilului tradiţional cu cel modern, 
am găsit platforma Khan Academy şi platforma 
Classroom, fiind cele mai eficiente în învăţământul 
preuniversitar şi universitar. 

Probabil mulţi ştiu de Khan Academy, poate 
alţii nu ştiu nimic. Eu am fost destul de sceptică în 
momentul în care am auzit şi am văzut că şaizeci şi 
una de milioane de lecţii livrate, cu ajutorul unor 
filmuleţe pe Youtube, în medie de câte zece minute, 
vor putea să se ridice la nivelul cerinţelor didactice. 
M-am gândit că persoana căreia i-a venit ideea să 
ţină lecţii pe Youtube nu are cum să depăşească ceea 
ce se numeşte studiu individual. Curiozitatea însă m-
a îndemnat să deschid câteva lecţii şi spre marea mea 
uimire nu m-am dezlipit de ecran. 

Cred că tot efortul prezent în peste două mii 
o sută de video-uri educaţionale vine ca o 
completare a sistemului educaţional prezent. E o 
modalitate uşoară de a monitoriza timpul petrecut 
asupra anumitor subiecte, plus că poţi alege rapid din 
librăria virtuală doar ce vrei tu să înveţi. În 
douăsprezece minute poţi înţelege cu uşurinţă noţiuni 
care ţi se păreau greoaie la început, deoarece totul 
este explicat într-o manieră foarte simplă şi într-un 
mod foarte clar. Ceea ce m-a surprins a fost 
concentrarea pe care am avut-o. Probabil am trăit 
acel sentiment de concentrare maximă datorită 
contextului, dar și datorită faptului că fiecare lecţie 
porneşte dintr-o curiozitate proprie şi dintr-un interes 
mult mai mare decât cel dintr-o sală de curs. 

Pe lângă aceste video-uri, am observat 
diverse funcţionalităţi ale platformei Khan Academy, 
pentru studenţi, profesori și părinţi, deoarece ai acces 
la un generator de probleme de matematică, o rubrică 

cu statistici care măsoară exact timpul petrecut pe 
diferite lecții şi îndeplinirea obiectivelor, o hartă 
a cunoaşterii care monitorizează dezvoltarea ta şi 
îți sugerează îmbunătăţiri, statistici despre 
întreaga clasă pentru profesorii care ţin lecţii. 

După o scurtă prezentare a ceea ce 
înseamnă Khan Academy, vine platforma 
Classroom, care în Romania a început sa prindă 
şi ea contur încă din anul 2017. 

Învățarea în societatea cunoașterii 
devine continuă atât pentru cel care predă cât și 
pentru cel care asimilează informația. Prin acest 
eveniment se promovează tehnologiile societăţii 
informaționale, proiectele de cercetare, și 
management educaţional modern. 

Platforma este construită din module 
care oferă capabilităţi diferite de colaborare, 
comunicare, evaluare şi nu numai. Totodată 
trebuie subliniat faptul că Classroom are o 
strânsă legătură cu tot ceea ce înseamnă pachetul 
Google și nu numai.  

Platforma Classroom oferă un cadru de 
interacțiune pentru instructori și elevi/cursanți și 
este constituită urmând principiile învăţării, iar 
oamenii pot învăţa cel mai eficient prin 
implicare, interacţiune şi colaborare într-un cadru 
în care fiecare îşi poate exprima opinia liber, 
experimentând lucruri noi în dobândirea de noi 
cunoştinţe, printre care şi crearea de grupuri care 
constituie împreună artefacte de cunoaştere cu 
scopul de a fi împărţite între toţi membrii 
grupului. În consecinţă, elevii pot învăţa atât de 
la profesor cât şi unii de la alţii. 

Prin folosirea platformelor am putea 
reuşi să revoluţionăm învăţământul, iar minţile 
strălucite, care găsesc orice soluţie cu ajutorul 
internetului, poate și-ar găsi mai mult timp pentru 
a aprofunda cursurile predate la clasă de către 
profesori. Nu în ultimul rând un beneficiu imens 
ar fi faptul că relația profesor-elev ar fi mult mai 
strânsă, trezind interes, în ambele părţi spre 
studiu, atât individual, cât şi studiu în echipă. 

Totodată, datorită unei absențe la şcoală 
de multe ori elevii acuză nepregătirea lor pe baza 
nerecuperării materiei. Aceste platforme le oferă 
posibilitatea să își recupereze lecţiile pierdute, 
dar nu în ultimul rând pot fi evaluaţi şi notați în 
mod automat, tocmai pentru a remedia unele 
erori create în timpul studiului. 

 

Prof. Andreea Ioana Drăguș  

Învățământul in vremuri de ONLINE 
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 Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, elevii 

şi cadrele didactice ale Colegiului Naţional 

Pedagogic „Mihai Eminescu” au dorit să 

păstreze tradiţia gesturilor caritabile din anii 

anteriori. Astfel, locul Târgului de Crăciun 

organizat în anii şcolari trecuţi, care se în-

cheia cu donarea sumelor adunate de elevi 

unei cauze nobile, a fost luat de implicarea 

în campania caritabilă „Adoptă un bunic”. 

Organizată în colaborare cu Asociaţia Filan-

tropia Ortodoxă din Târgu Mureş (pr. coord. 

Mihai Dumitrescu), campania a propus ele-

vilor şi cadrelor didactice donarea unor pa-

chete alimentare. Acestea au fost oferite per-

soanelor vârstnice din mediul rural, cu veni-

turi de sub 400 de lei şi cu probleme de să-

nătate, care nu aveau copii sau nepoţi care să 

le poarte de grijă. 

 Ca urmare a implicării elevilor, 

părinţilor, personalului didactic şi nedi-

dactic al colegiului, campania s-a bucu-

rat de un real succes, fiind „adoptaţi” 50 

de bunici, care au primit pachetele pre-

gatite cu grijă înainte de Crăciun. Astfel, 

un nou an calendaristic a fost încheiat 

sub egida „Dar din dar, cu bucurie”. 

 

 

Coordonator proiect, 

    prof.dr. Andreea-Maria Sâncelean,  

Consilier educativ 

 

CAMPANIA CARITABILĂ „ADOPTĂ UN BUNIC” 
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Poate nu știai, dar încă din 2018, prin 

coordonarea doamnei profesoare Pop Maria, 

colegiul nostru  are un club de dezbatere. 

 Ce este dezbaterea și ce facem noi la 

clubul nostru de dezbateri academice? Noi 

alegem dintr-o mulțime de teme legate de 

economie, politică, cultură, filozofie și multe 

alte domenii, și încercăm să găsim argumente 

pro sau contra acesteia punând accent pe sti-

lul de redare a informațiilor prezentate în dis-

cursurile noastre, pe conținut și pe strategia 

abordată pentru că dezbaterea e un sport al 

minții în echipe.  

 Dezbaterea ne învață să avem o gândi-

re critică, logică și rațională. Noi învățăm să 

judecăm anumite acțiuni sau decizii ale oa-

menilor sau statelor, având o serie de infor-

mații la bază. Dezbaterea nu doar că te ajută 

să îți îmbogățești vocabularul, să îți dezvolți 

cultura generală, ci îți oferă o mai mare sigu-

 

Clubul de dezbateri 

 

ranță în momentul în care trebuie să vor-

bești în public. Dezbaterile nu sunt doar un 

hobby al membrilor clubului, ci o adevăra-

tă pasiune pentru că prin intermediul dez-

baterilor noi am învățat să avem un alt stil 

de viață, privind lumea cu alți ochi și 

având mai mult curaj să ne expunem păre-

rile.  

De-a lungul celor trei ani de la înfi-

ințarea clubului academic de dezbateri, 

doamna profesoară Pop Maria împreună cu 

mai multe generații de elevi, am participat 

la o mulțime de competiții reprezentând 

colegiul nostru și județul nostru. Clubul 

nostru a primit un nume ,,CADEP -

Mureș”, iar cu acest nume am participat la 

olimpiada națională de oratorie și dezbate-

re ,,Tinerii Dezbat” în 2018, echipa repre-

zentantă fiind formată din: Miruna Hădă-

rău, Cristina Kelemen și Adina Tamba. 
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Acesta a fost începutul nostru. Din 

acel moment am colindat țara și am participat 

la o mulțime de concursuri naționale și regio-

nale unde mereu am avut performanțe minu-

nate. Cele mai frumoase competiții la care 

am participat și unde am întâlnit ,,legende’’ 

ale dezbaterilor din România sunt : Tandem 

Debate Weekend și Saint George City of De-

bate.  

Am încercat, adesea, să transmitem din 

bucuria dezbaterilor și vouă, colegilor noștri, 

organizând o serie de dezbateri demonstrati-

ve unde am avut o adevărată plăcere să vă 

avem într-un număr atât de mare prezenți și 

activi la dezbatere. Povestea noastră conti-

nuă, și în această perioadă online.  

 

 

Așteptăm în orice moment persoa-

ne noi care să ni se alăture în această 

aventură a cuvântului. Înscrierile sunt 

deschise pe tot parcursul anului, iar orici-

ne dorește să ni se alăture trebuie doar să 

ne dea un mesaj pe facebook: CADEP de-

bate club - Mureș sau pe instagram: ca-

depmureș. Și nu uita: fii curajos și spune-

ți părerea, știu că și tu ai ceva de spus!    

 

    CADEP- Clubul academic de 

dezbateri al elevilor din Pedagogic  

Realizat de Cristina Kelemen 
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 Asociația pentru teatru „Liviu Re-
breanu”, din  Târgu Mureș, în parteneriat 
cu ISJ Mureș, a desfășurat proiectul cultural 
- educațional  „Teatru la tine în școală”, 
cofinațat de către de Primăria Municipiului 
Târgu Mureș, în perioada 22 septembrie-30 
noiembrie 2020, la Colegiul Național Peda-
gogic „Mihai Eminmescu”. Proiectul a fost 
coordonat de către Diana Sârbu, din partea 
teatrului, iar Gabriela Iliescu a avut calitatea 
de profesor coordonator al activităților din 
partea unității de învățământ. Proiectul a vi-
zat clasele a XII-a, iar profesorii de Limba 
și literatura română, care au participat cu 
elevii la activitățile desfășurate au fost: Ma-
ria Popa, Gabriela Iliescu, Daniela Matache 
și Raluca Matei-Pop. 

 Activitatea a avut un calendar bine 
stabilit implicând  susținerea atelierelor de 
lucru pe operele selectate, transmiterea 
spectacolului „O scrisoare pierdută. Prea 
multă vorbărie”, urmat de o dezbatere pe 
tema text versus spectacol. Două întâlniri au 
fost realizate în curtea colegiului, iar toate 
celelalte s-au desfășurat ONLINE. 

Coordonatoarea proiectului, Diana Sârbu, 
ne-a transmis un mesaj la încheierea activi-
tăților: „În primul rând vreau să vă mulțu-
mesc că ne-ați fost alături, că ne-ați permis 
să întreprindem un astfel de demers în ca-
drul orelor de limba română, că ați făcut po-
sibil ca acest proiect să se întâmple în con-
dițiile excepționale prin care trecem în 
această perioadă! Așa cum v-am povestit la 
începutul proiectului, noi ne-am dorit ca 
prin aceste activități să apropiem și să 
schimbăm în bine atitudinea adolescenților 
față de literatură și să-i familiarizăm cu tipul 
de lucru, atmosfera și noțiunile specifice 
teatrului”. 

„Teatru la tine în școală” 

 

 Întrebați fiind dacă proiectul „Teatru 
la tine în şcoală” le-a îmbogăţit perspectiva 
de abordare a operelor literare la clasă, opi-
nia generală a  elevilor implicați s-a înscris 
în jurul acesteia: 

 „Evident, a fost o experiență care ne-a 
îmbogățit perspectivele asupra operelor 
abordate. A fost un schimb de idei, de viziu-
ne, de informații, de atitudine față de un per-
sonaj sau altul (vezi ultima întâlnire, perso-
najul Ela)”. „Opiniile actorilor cu privire la 
ecranizările și dramatizările realizate după 
operele abordate, ne-au fost de mare ajutor 
(Enigma Otiliei)”. „Umorul lui Creangă a 
răzbătut dincolo de timp și a fost readus la 
viață de actori în Povestea lui Harap - Alb”. 
„Actualitatea lui Caragiale am împărtășit-o 
și am analizat-o împreună cu cei care l-au 
interpretat magistral pe scena teatrului nos-
tru, cu o viziune regizorală diferită de versi-
unea clasică”. 

 Așadar, toate echipele actorilor ne-au 
cucerit, ne-au reînviat personaje, emoții, sau 
fapte importante în economia operelor pre-
zentate. 

 

Coordonator proiect: prof. Gabriela Iliescu 






