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“SCRIITORI LA ŞCOALĂ”

 „Scriitori  la  şcoală” este un proiect demarat de Asociaţia Podium,  care la început a 
derulat proiectul exclusiv din fonduri proprii, iar în 2019 beneficiază de cofinanţare din partea 
Administrației Fondului Cultural Național (AFCN), proiectul fiind selectat în cadrul sesiunii 
I/2019. Partenerii Asociației Podium în cadrul  proiectului  „Scriitori  la  școală”  sunt: 
Inspectoratul  Școlar  Județean  Mureș,  revista   Vatra și revista Látó, iar parteneri media 
sunt Radio Guerrilla, Erdély TV, cotidianul “Zi de Zi” și Radio Târgu Mureș.

De pe site-ul bistos.ro aflăm că din echipa proiectului „Scriitori la școală” 2019 fac 
parte:  Andrei  Vornicu,  Lehel  Szakács,  Miruna Lavinia,  Szilágyi  Panna,  Valentin  Covaciu 
și  Szász  Gyopár.  Proiectul a început de la un student la Facultatea de Litere din  București, 
Andrei Vornicu, care și-ar fi dorit să interacționeze în cadrul unor cursuri cu autori care să 
împărtășească  viziunea lor  despre scris  și  să  ofere  o imagine personală  a  actului  creator. 
Valentin Covaciu, un alt membru al proiectului, a descoperit în liceu poeții tineri publicați 
atunci de editura Cartea Românească – Claudiu Komartin, Dan Sociu sau Elena Vlădăreanu, 
și, după propriile mărturisiri, și-ar fi dorit, în timp ce le citea poeziile pe sub bancă, să-i vadă 
plimbându-se prin sala de clasă, să-i poată lua la întrebări. Întâlnirea acestor scriitori cu elevii 
de liceu promovează descoperirea şi potenţiala îndrumare a tinerilor, mai mult decât interesaţi 
de  scrierile  literare  şi  de universul  scriitorilor  contemporani,  spre  o  posibilă  carieră  în 
domeniu sau, de ce nu, cunoaşterea mai detaliată a literaturii contemporane. 

 În acest an, zece scriitori români și maghiari se întâlnesc cu elevi din şase  licee. 
Autorii care au acceptat invitația  organizatorilor  sunt:  Tudor  Ganea,  Márton  Evelin,  Elise 
Wilk,  Gabriela  Feceoru,  Kali  Ágnes,  Vida  Gábor,  Alex  Văsieș,  Marin  Mălaicu-Hondrari,  
Demény Péter și László Noémi. Întâlnirile au loc în sala de clasă, la orele de literatură alături 
de profesori, într-un cadru cât mai restrâns pentru a facilita un dialog cât mai sincer între elevi 
şi scriitori, despre subiecte care îi preocupă şi pe care nu le-ar fi abordat într-o atmosferă 
formală.  

Ideea  inedită  am  experimentat-o  în  acest  an,  şi  noi,  elevii  Colegiului  Naţional 
Pedagogic „Mihai Eminescu” având-o alături  pe Gabriela Feceoru,  poet  contemporan,  ale 
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cărei  pagini  le-am  răsfoit  la  ora  de  literatură  împreună  cu  doamna  profesoară  Matache 
Daniela,  ca  să  ne  familiarizăm cu ceea  ce  va  urma să  înţelegem de  la  însăşi  scriitoarea 
volumului „Blister”. Entuziasmate şi gata să absorbim noi idei, concepte şi puncte de vedere 
de la invitata noastră,  am aşteptat  cu nerăbdare ziua întâlnirii  cu Gabriela Feceoru şi,  de 
asemenea, momentul interpretării unor versuri care erau cu mult diferite de ceea ce studiam 
noi  la  şcoală.  În  clasă  a  intrat,  alături  de  doamna  profesoară  şi  de  un  organizator  al 
proiectului, o figură drăguţă şi zâmbitoare, dornică de comunicare cu tinerii care aşteptau să 
asculte tot ce are de spus. Am întâmpinat-o cu poeziile din volumul ei pe bănci, iar după ce 
ne-a făcut o introducere scurtă  despre cine este,  parcursul şcolar şi  cum a ajuns aici,  am 
început  să  citim poeziile  şi  să  discutăm. Pe  parcursul  activităţii  ne-a  povestit  şi  explicat 
amănunte despre opera sa, faptul că viaţa ei este cuprinsă integral în ceea ce a scris şi dorinţa 
nestăpânită de a se exprima liber în societatea în care trăieşte. Ne-a mărturisit că „Blister”, 
titlul volumului ei,  nu este ales de ea, dar că  semnificaţia cuvântului i  se potriveşte fără-
ndoială şi-i descrie cel mai bine opera în ansamblu.  

Noi am rămas puţin pe gânduri după citirea versurilor, care erau lipsite de rimă, iar 
titlul se citea legat de primul vers. O tehnică nouă, nemaiîntâlnită, interesantă şi inedită de a-ţi 
aşterne pe hârtie un amalgam de gânduri şi sentimente, trăiri şi concepte proprii sub forma 
unei  poveşti  în  versuri  despre un simplu om care a  avut  curaj  să  aducă  ceva nou.  Fiind 
conştientă de faptul că, poate, opera sa nu va fi asimilată de la început sau atât de profund pe 
cât credea, încearcă  să  ne facă  să  înţelegem că  putem scrie aproape orice, dar eu tind să 
rămân la ideea că şi-a asumat acest risc şi că părerile sunt împărţite şi extrem de diverse şi 
nuanţate. 
  

 Din punctul meu de vedere, activitatea este un prilej bun de a descoperi scriitori 
contemporani pe care probabil nu i-am fi citit fără acest proiect al Asociaţiei Podium, oferind 
oportunitatea de a ne întâlni cu o altfel de literatură  decât cea pe care o studiem în mod 
obişnuit. O literatură cu care nu suntem familiarizaţi în totalitate şi tindem să o respingem la 
prima vedere neînţelegând sau neştiind de unde să începem să o abordăm în mod real. Citind 
opera şi neştiind iniţial contextul în care a fost scrisă, am catalogat-o ca fiind nonconformistă 
şi că aş avea mare nevoie de un fundament acumulat iniţial pentru a o putea înţelege, iar 
contribuţia autoarei la recitirea poeziilor a contat enorm de mult deoarece nu mi-aş  fi dat 
seama că poeziile se leagă una de alta şi construiesc tabloul vieţii artistei. 

Covaci Alexandra, clasa a XII-a B 
       Coord. Prof. Matache Daniela 
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Lectură în prezența autorului

                                                                        La orice vârstă, omul este o

                                                                               ființă care se hrănește cu povești.           

   Rabindranath Tagore

 Doamna Elena Harja, scriitor și pictor în manieră naivă,  ne-a propus o colaborare inedită 
prin proiectul  Lectură în prezența autorului. Proiectul s-a născut din dorinta autoarei de a le 
reaminti  elevilor  importanța lecturii,  aceasta reprezentând un factor  primordial  în dezvoltarea 
armonioasă a viitorului adolescent și adult.

Autoarea pune în ecuație  două  arte:  pictura și  literatura,  cele două  formule de limbaj 
întâlnindu-se pe teritoriul narațiunii. Poveștile d-nei Elena Harja, „povești moderne, fără prinți și 
prințese”, după cum însăși afirmă, se adresează atât elevilor din școala primară, cât și elevilor de 
gimnaziu, respectiv liceu.

Activitatea a devenit pentru elevi prilejul potrivit  pentru a-și face cunoscute recentele 
lecturi și pentru a asculta câteva creații din volumul „Povești și povestiri adevărate”, însoțite de  
picturi naive.

Deși  destinatarul  prioritar  al  poveștilor  sale  este  copilul,  poveștile,  adevărate  lecții  de 
viață,  păstrează  valori  universal  valabile:  prietenia,  inocența,  sinceritatea,  cinstea,  frumusețea 
morală.  Personajele-metafore  i-au  învățat  valorile  morale  prin  povestirile  Hoțul  și  puterea 
inocenței, Întoarcerea bunicului, Primarul și doamna.

Întâlnirea a avut un impact pozitiv asupra elevilor, care au trăit bucuria de a întâlni un 
autor contemporan si de a putea interacționa cu acesta:

”A fost odată ca niciodată …  pitici, zâne, zmei, uriași și finaluri fericite cu am încălecat 
pe-o șa și v-am spus poveste-așa.

 Basmele au avut întotdeauna, pentru copilul din noi, un șablon bine conturat, creat din 
infinitatea  înțelesurilor,  din  universul  posibil  doar  în  vis,  construit  concentric  și  care  accede 
permanent spre descoperirea irealului. Recunosc că am ascultat cu o oarecare reticență basmele 
doamnei  Elena  Harja,  prin  a  cărei  creație  a  demontat  preconcepțiile  noastre  aparent 
insurmontabile. O transpunere în prezentul conștient, o morală și un fir epic ușor de urmărit. O 
propunere, în opinia mea, destinată unui segment mai tânăr, mai modern și care se află în căutarea 
inovației puse sub semnul realului, al obiectivității și al veridicității. Totuși, apreciez o muncă 
atunci când e îmbibată în pasiune. Chiar dacă fundamental și-a început cariera de scriitoare mai 
târziu, plăcerea cu care a dat viață personajelor a fost încântătoare. ” (Hațegan Alexandra, XI A)

”Doamna  Elena  Harja  ne-a  citit  o  poveste  foarte  frumoasă,  care  m-a  intrigat.  Vocea 
plăcută ne calma, absorbindu-ne în poveste. Deja simțeam gerul și mirosul mâncării bunicii.

Exercițiul de atenție mi-a plăcut cel mai mult. În suflet mi s-a așternut liniște și calm, pace 
și încredere. Vocea ne ghida spre gânduri pozitive. La final am simțit în palme o răcoare, iar apoi 
un foc aprins.

A fost o experiență foarte plăcută deoarece am reușit să-mi împărtășesc ideile și să-mi 
exprim pasiunea pentru lectură. ”

(Chiorean Tatiana, IX C)
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„Activitatea  Lectura  în  prezența  autorului,  m-a  bucurat  în  mod  deosebit  încă  din 
momentul în care cele două doamne și-au făcut apariția la noi în clasă, simțind o energie pozitivă.    

             Ideea că cele două doamne fac parte din două sfere diferite, una dintre ele fiind scriitoare, 
iar cealaltă farmacistă, demonstrează că arta unește oamenii.

       Cu toate că una dintre doamne a ajuns să lucreze în domeniul medical, acest lucru nu a 
împiedicat-o să își urmeze visul, să trăiască și pentru suflet, mărturisindu-ne că arta iluminează. 
Așa a și fost...iluminarea s-a produs, lectura realizată de scriitoare m-a tranferat în lumea ficțiunii, 
bucurându-mă deplin.

        Dezbaterea care a urmat a fost încântătoare. Concluzia a fost că musafirele noastre admiră 
tânăra generație, considerând că noi vom reuși să schimbăm  viitorul”.

(Chirilă Olimpia Victoria, clasa a X-a A)

Viața seamănă cu o poveste. Ceea ce contează nu e lungimea, ci valoarea ei. Seneca

Prof. Cristina Sărăcuț
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Călătoria mea interculturală

Magicieni ai sunetelor 

Proiectul MAGICIENI AI SUNETELOR a fost conceput de un grup de 15 elevi din clasele 
IX-XII de la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” și membri VOLUNTAREX, Tîrgu 
Mureș.  

Scopul proiectului a fost acela de a identifica personalități din domeniul muzicii, aparținând 
unor etnii diferite, care au constituit un model pentru elevii Liceului Vocațional de Artă. 

Ca metodă de lucru s-a folosit interpretarea informaţiilor redate în materiale bibliografice, şi 
a datelor culese direct de la 163 de elevi care au participat la chestionarul 2 și apoi la activitatea 
educativă susținută de 4 elevi violoniști. Au fost utilizate chestionarele, interviurile cu elevii, şi s-
a apelat la documente existente în arhivele presei naționale și locale de la Biblioteca județeană. 

Rezultatele  obţinute  au  fost  prezentate  în  cadrul  „Prelecțiunilor”  susținute  de  elevi  ai 
Colegiului Național Pedagogic „Mihai Eminescu” și de membrii VOLUNTAREX, în colaborare 
cu elevi ai Liceului Vocațional de Artă.

Cei  15 elevi  au fost  împărțiți  în 3 grupe de lucru care au avut drept  sarcini:  aplicare și 
interpretarea  chestionarului  inițial;  pregătirea  teoretică  a  informațiilor  redate  în  cadrul 
„Prelecțiunilor”, referitoare la personalitățile indicate în urma sondajului și antrenarea soliștilor 
aparținând  diferitelor  etnii  în  susținerea  unor  mini-recitaluri;  popularizarea  și  monitorizarea 
activităților din proiect în școlile implicate

Martie. Grupul VOLUNTAREX – Excursie în orașul Reghin. Chiar în centrul  localității 
Reghin e un monument, simbolizând o vioară. Ea arată vizitatorilor că aici există o adevărată 
industrie în domeniu, ale cărei rădăcini coboară până aproape de anul 1800. De aici la Fabrica de 
viori din Reghin. 

Am aflat că nu departe de oraș, în Munții Gurghiului, există un loc căruia localnicii îi spun 
Valea Italianului. Acolo au descoperit lutierii italieni muzica pe care codrul românesc o poate 
cânta.  

Italienii au găsit lemn de paltin – cu o rezonanță deosebită, din care se face 70% din corpul 
unei viori – dar și molid. Astfel s-a ajuns ca cioplitorii în lemn din Reghin și din satele învecinate 
să învețe cum se fac diverse componente ale unei viori, pe care le trimiteau apoi în Italia, unde 
meșterii de acolo le îmbinau, obținând produsul finit. [Ioan I, Costea, Reghin:  Destin  şi  istorie, 
Editura Petru Maior, Reghin 2007, p. 35] Abia în anul 1951 românii au început să facă ei înșiși 
instrumente  muzicale.  A fost  deschisă  o  fabrică  la  Reghin,  care  mai  funcționează  și  acum. 
Interesant e ca primul lutier care a lucrat în fabrica aceasta nu a fost localnic, ci un meșter adus 
tocmai  din  Bucovina.  Se  numea  Roman  Boianciuc.  [Ibidem] De la  2  viori  la  40.000  de 
instrumente cu coardă pe an, tot atâți violoniști celebrii ai lumii care dau naștere unor sunete 
măiestre. [Ibidem, p. 37 -] De aici ideea…. 

Implementarea proiectului „Magicieni ai sunetelor” a avut mai multe etape.  
Mai întâi au fost identificați violoniști care au influențat artistic elevi ai Liceului Vocațional 

de  Artă.  Au  răspuns  întrebărilor  de  53  de  elevi  din  clasele  IX-XII.  Au  fost  indicate  12 
personalități. În ordine alfabetică aceștia sau fost: Ionel Budișteanu, Vasile Cazan, Liliana Ciulei, 
George Enescu, Grigoraș  Dinicu (rrom) Ilarion Ionescu Galați,  Remus Grama, Murvai Marta, 
(maghiar), (Ștefan) Ruha Istvan (rrom), Molnar Tibor, (maghiar), Alexandru Tomescu, Ion Voicu 
(rrom). Cele mai multe „nominalizări” le-au avut Ion Voicu, Alexandru Tomescu, și la egalitate 
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Murvai Marta și Ruha Istvan. Elevii au fost rugați să prezinte modul în care au luat contact cu 
personalitatea respectivă și cum au fost influențați.  

 Într-o  altă  etapă  s-a  urmărit  modul  în  care  cei  patru  mari  violoniști  sunt  cunoscuți  de 
adolescenți din școlile mureșene S-au aplicat chestionare la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” 
și la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu”. Au fost chestionați 163 de elevi dintre care 
8 elevi rromi, 55 de elevi maghiari și 100 de elevi români.  

După interpretarea chestionarului, membrii echipei de proiect au dorit să împărtășească din  
cunoștințele dobândite – prin studiu la bibliotecă, prin discuții cu domnii profesori de muzică, sau 
cu elevii de la Liceul Vocațional de Artă – și elevilor care au participat la chestionar și care au 
susținut că nu au auzit de violoniștii nominalizați. Astfel, sub genericul „Pe aripi de sunet”, 4 
colegii violoniști au susținut un recital, iar membrii echipei de proiect le-au vorbit tinerilor despre 
maeștrii viorii.  

Proiectul „Magicieni ai sunetelor” s-a desfășurat pe parcursul unei săptămâni și și-a atins 
scopul  propus  prin  promovarea  în  rândul  tinerilor  a  toleranței  interetnice,  prin  promovarea 
personalităților  muzicale  de  etnie  maghiară  și  rromă  în  rândul  elevilor  din 3 licee din Tîrgu 
Mureș. 

Pop Raluca, Muntean Anastasia și Mihaly Timea din clasa a IX-a A de la Colegiul Național 
Pedagogic „Mihai Eminescu” au prezentat proiectul „Magicieni ai sunetelor”, în Cadrul fazei 
naționale a Concursului  „Călătoria  mea interculturală”,  desfășurat  la  Oradea,  unde au  obținut 
locul al II-lea. Coordonatorii echipajului au fost prof. Bloj Emil, Standavid Adrian și Standavid 
Beatrice. 

                                                                                             Prof. dr. Beatrice Standavid 
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De la școală la liceu 

”Ce facem în școala altfel?” Cred că fiecare dintre noi este familiarizat cu această întrebare, 
fie pentru că am adresat-o cu exaltare, fie, mai nou, auzind-o în cadrul practicii pedagogice. 

   
Luate sub aripa ocrotitoare a coordonatoarei noastre, doamna profesoară Oana Moldovan, a 

doua săptămână a lunii Aprilie a fost pentru noi, practicantele, prilejul prin care le-am oferit clasei a 
IV-a C de la Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” un răspuns la dorințele lor juvenile și jucăușe, dar 
totodată, ne-am oferit și nouă șansa de a colabora cu cadrele didactice în organizarea activităților 
extrașcolare. Cei 11 copii au venit animați de zâmbete condescendente, curioși fiind de ce le poate 
aduce titlul  de Turist.  Noi,  purtate  de autoritatea conferită  de  titlul Ghid,  le-am prezentat  nou-
veniților o mică parte din”stup”: colegiul nostru. 

   
Astfel că, printr-o pregătire minuțioasă, care să-i țină captivați pe copii, am umplut cele trei 

ore cu râsete, jocuri și o permanentă năzuință de a accede la necunoscut, prin tot felul de întrebări: 
”Ți-e frică de BAC?”; ”Când putem merge la liceu?”; ”De câte ori poți să dai BAC-ul?” și multe 
altele, debutând mai ales cu: ”Ce înseamnă...?”. 
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Am dat startul  călătoriei  făcând o succintă  prezentare a parterului,  punctând obiectivele 
principale: secretariatul, biblioteca, direcțiunea, panoul de onoare și vitrina cu premii; aceasta din 
urmă stârnindu-le admirația.  

Clasa  noastră,  a XI-a  A,  a  funcționat  ca  punct  de  așteptare,  dar  și  de  plecare  spre 
următoarele activități. O scurtă introducere și am plecat... 

La etajul al doilea, amfiteatrul a fost spațiul perfect în care viitorii absolvenți de gimnaziu 
au urmărit cu încântare experimente științifice. Delectarea lor a atins cote maxime când le-a fost 
solicitată dexteritatea, transformându-se pentru câteva clipe în Oameni de știință.  

  
Masa de prânz a fost servită în cantina liceului, secondată fiind de o vizită scurtă în internat 

și la grădiniță. 
Câteva activități s-au întrepătruns armonios cu sfera limbii engleze, așadar, îndrumate de 

doamna profesoară Ilinca Mureșan, două liceene au condus jocuri distractive în natură. 
   

Ultima oprire a fost înapoi în clasa noastră, turul fiind încheiat de o activitate de pictură. 
   

V-a plăcut la noi? 
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Cu o oarecare reticență față de doamna învățătoare, mesajul transmis a fost perceput clar de 
noi: ”dacă ar fi așa în fiecare zi...”.  Cu dor de joacă, elevii s-au simțit minunat în puținul timp, de 
care însă am profitat la maxim. Aprecierea sinceră și inocentă de pe chipurile lor a fost pentru noi 
răsplata  muncii  depuse,  iar  ecourile  conturate  în  ”Când  mai  venim  aici?”  ne-au  motivat  să 
continuăm să împletim pregătirea pedagogică cu plăcerea, creativitatea și dorința de implicare. 
  
 

                                                                       Alexandra - Denisa Hațegan, clasa a XI-a A 
                                                                  Coordonator: Prof. dr. Oana Moldovan 
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Antreprenoriat Verde în Europa  
        proiect Erasmus 

În acest an școlar s-a lucrat intens în cadrul proiectului „Antreprenoriat Verde în 
Europa” (Green Entrepreneurship Europe, GEE) realizat cu scopul este de a-i determina pe elevi 
să se gândească și la antreprenoriatul verde. Odată cu diminuarea resurselor naturale, tinerii vor 
avea nevoie de deprinderi, de competențe și de o gândire ecologică pentru a dezvolta bunuri și 
servicii care conservă mediul. 
         Proiectul s-a realizat în colaborare cu Asociația Focus Eco Center, având parteneri din cinci 
țări  europene:  Bulgaria,  Letonia,  Spania,  Regatul  Unit,  România.  În cadrul proiectului s-au 
elaborat resurse didactice inovative despre 
antreprenoriatul verde, destinat elevilor cu vârste 
cuprinse între 12-16 de ani și s-a realizat formarea 
cadrelor didactice care  îndrumă  activitatea 
elevilor.  

      

Profesorii implicați au elaborat și au folosit în procesul de instruire pachete de învățare, au 
organizat excursii tematice. În cadrul acestor ieșiri elevii au descoperit cum funcționează natura și 
au analizat legile care o guvernează una dintre acestea: natura nu produce deșeuri, totul se poate 
refolosi.S-au  folosit metode variate punând accent pe învățarea în afara clasei și a învățării din 
lumea  reală.  Astfel  elevii  au  vizitat  afaceri  ecologice  și  s-au  întâlnit  cu  oameni  de  afaceri, 
confruntându-se cu situații reale. Au analizat și au elaborat studii de caz de afaceri, au dezvoltat 
idei originale și au proiectat planuri de afaceri verzi.
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Nivelul și numărul planurilor de afaceri ecologice realizate de clasele participante au arătat că 
proiectul și-a atins scopul propus: să îmbunătățească competențele și abilitățile cheie ale tinerilor 
de a-și asuma un rol activ în construirea economiei ecologice, și să consolideze cooperarea dintre 
școală și lumea muncii. 

Coord. proiect: Prof. Hajdu Erzsebet 
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Cultură și civilizație în România

Colegiul  Național  Pedagogic  „Mihai  Eminescu”  a  găzduit  faza  județeană  a 
concursului „Cultură și civilizație în România.”

Concursul trans-disciplinar a presupus nu doar studiul individual în biblioteci, ci 
şi  o  documentare  asiduă  pe  teren,  o  selecţie  a  materialului  brut,  o  interpretare  şi  o 
integrare a acestuia în context naţional.

Echipajul format din Hădărău Miruna, Dreghici Patricia și Cârnu Adrian din clasa 
a XI-a B și coordonați de dl. prof Prozan Mircea, s-a clasat pe locul al II-lea cu lucrarea: 
„Istorie, religie și cultură în arealul geografic al Târnavelor – Hetiur”. 

„România, zona Târnavelor  reprezintă  una dintre regiunile în care de-a lungul 
secolelor,  s-au intersectat mai multe civilizații aparținând unor grupuri  etnice  diferite, 
respectiv români, sași, maghiari, armeni, evrei și romi. În cadrul acesteia, se poate spune 
că  localitatea  Hetiur,  aflata  în  imediata  vecinătate  a  orașului  Sighișoara,  și  a  râului 
Târnava Mare, este una dintre așezările care pot fi catalogate ca fiind un veritabil reper de 
conviețuire multietnică. Astfel, încă de la prima atestare documentară, confirmată ulterior 
de evenimentele desfășurate în această zonă și până în prezent, localitatea poate fi luată 
drept  un  model  de  conviețuire  pașnică,  de  prosperitate  economică  în  care  culturile, 
religiile, obiceiurile și  tradițiile s-au interferat și continuă să producă efecte, fără a altera 
identitatea  etnică  a  niciuneia  dintre  populațiile  minoritare  care  conviețuiesc.  ”  –  se 
punctează în motivația lucrării.  

Obişnuim să plasăm folclorul într-o sferă generală, mulţumindu-ne să-l etichetăm 
drept o noţiune abstractă, care ne îndepărtează de realitatea cotidiană şi ne transpune într-
un trecut mai mult sau mai puţin îndepărtat. Nu acelaşi lucru s-a întâmplat cu elevele: 
Hădărău Miruna,  Ioraș  Andreea,  Mărginean Ioana, care au adus în prim-plan specificul 
porților mureșene, comparând trei zone ale judeţului, Valea Târnavelor, Valea Mureşului 
Superior și zona de Câmpie a județului, într-un amplu portofoliu – „Hərșńirea uşťiorii 
pe Valea Beicii” – material clasat pe locul I în cadrul concursului și care va fi prezentat la 
faza națională de a Iași 

În  acest  an,  echipajul  s-a  bucurat  de  îndrumarea unor  cadre  didactice  care  au 
reuşit  să  le  insufle o  atitudine  de  responsabilitate  faţă  de  ceea  ce  înseamnă  valoarea 
autentică românească: „Aflate la vârsta tuturor disponibilităţilor şi într-o epocă ce-şi caută 
încă  identitatea,  fetele  au  dovedit  că  folclorul  a  găsit  ecou  în  sufletele  lor  pline  de 
deschidere,  de  puritate  şi  de  sinceritate,  oferind  un  nou  sens  misteriosului  joc  al 
hazardului, prin care se scoate la iveală izvorul valorilor populare" – prof. cons. şcolar, 
Emil Bloj..

„Suntem urmaşele unor eleve pasionate de folclor, care în ultimii zece ani s-au 
clasat pe primele locuri  la  toate  competiţiile  naţionale  «Cultură  şi  Civilizaţie  în 
România».  Ioraș Andreea, clasa a XI-a B. „Suntem conştiente  că  acest  premiu  obligă: 
suntem responsabile în faţa viitorului pentru păstrarea nealterată a ceea ce înaintaşii noştri 
ne-au transmis. Suntem datori faţă de colegii noştri, faţă de profesorii noştri, care ne-au 
ajutat şi care au avut încredere în noi"  

                                                             Mărginean Ioana, membră a echipajului
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LIVIU REBREANU - „ ION” 
      Drumul – perspectivă  etnografică

Un aspect poate mai puțin abordat în discuțiile la clasă pe marginea romanului Ion al lui 
Liviu Rebreanu este cel al prezenței și importanței elementelor etnografice. Deși nu s-au oprit 
asupra semnificației și funcției lor, exegeții operei lui Rebreanu au punctat existența acestora în 
romanele rebreriene. 

În Discursul Laudă  țăranului  român,  Liviu  Rebreanu împărtășea auditoriului  ideea că 
”modernismul  adevărat  nu cere  înstrăinare  de  realităţile  naţionale,  ci  tocmai  înţelegerea  mai 
pătrunzătoare, adâncirea şi valorificarea originalităţii acestor realităţi”1 . Vorbind de realități într-
un  elogiu  adus  țăranului  român,  pesemne  că  realitățile  pe  care  le  invocă  Rebreanu  sunt  cu 
precădere cele ale culturii tradiționale/țărănești. Deși cu un caracter general, afirmația  autorului 
poate fi interpretată ca o pledoarie pentru valorificarea în operă a unor aspecte particulare ale 
culturii țărănești, și nu numai, care să devină expresia unui mod propriu de concepere a existenței 
și a  unui anumit tip, specific, de sensibilitate.  

”Acțiunea se petrece în satul Prislop, de lângă Năsăud; în roman Pripas. Pentru a situa 
locurile,  pornesc cu cititorul  pe șoseaua națională,  mă  abat,  din sus de Armadia,  pe o șosea 
laterală care trece Someșul; apoi prin satul Jidovița, ajungem în Pripas”2 , nota Liviu Rebreanu în 
mărturisile  sale despre geneza romanului. Lecturând romanul, cititorul e întâmpinat de ”drumul 
alb”, pustiu, care se desprinde din șoseaua  cea  mare,  ce  vine  de  la  Cârlibaba,  ”întovărășind 
Someșul când în dreapta, când în stânga, până la Cluj” și, după ce trece mai sus de Armadia, 
”spintecă satul Jidovița și aleargă spre Bistrița unde se pierde în cealalaltă șosea națională care 
coboară  din Bucovina prin trecătoarea Bârgăului.  Lăsând Jidovița,  drumul urcă  întâi  anevoie 
până  ce-și  face  loc  printre  dealurile  strâmtorate,  pe  urmă  însă  înaintează  vesel,  neted,  mai 
ascunzându-se  printre  fagii  tineri  ai  Pădurii-Domnești,  mai  poposind  puțin  la  Cișmeaua-
Mortului, unde picură veșnic apă de izvor răcoritoare, apoi cotește brusc pe sub Râpele Dracului, 
ca să dea buzna în Pripasul pitit într-o scrântitură de coline”. 

Observăm astfel  că  însuși  incipitul  romanului  este  așezat  sub  semnul  etnograficului. 
Servind intenției romancierului de a crea un univers închis și rotund, drumul deschide și mai apoi 
închide o întreagă  lume. Puternica asemănare cu realitatea provine din bogăția  toponimiei  și 
ulterior, din prezența onomasticii, locurile și oamenii existând din prima clipă cu tot cu numele 
lor. Drumul fixează reperele toponimice din planul spațial al acțiunii.  Toponimele au funcția de a 
localiza lumea romanescă într-un anumit spațiu: Ardealul, între Cluj și Bistrița. Unele dintre ele 
poartă parcă nucleele unor mituri și ale unor legende: ”Cișmeaua-Mortului”, ”Râpele Dracului”, 
”Pârâul Doamnei.” 

Incipitul are în centru  ”drumul  cu  alură  de  potecă”3,  autorul  neprecizând decât  cu  un 
amănunt  strict  geografic  cele  două  șosele  cu  care  are  legătură  drumul  care  ne  introduce  în 
universul romanesc. Spre Pripas ne conduce un drum, și nu o șosea, este un ”drum-potecă”, după 
cum îl numește Ion Dodu Bălan, cel mai în măsură să ne introducă în universul țărănesc, căci, 
spre deosebire de șosele, potecile ”aparțin unei categorii istorice și au aceeași fizionomie ca-n 
timpurile strămoșești”4 .  

Drumul-potecă  și  drumul-cărare  se  regăsesc  în  întreg  romanul,  ele  poartă  pașii 
personajelor  prin  sat,  dinspre  sat  sau  spre  sat.  Cărarea  este  spațiul  pe  care  se  duce  Ion  la 
pământuri, și tot pe ea vin la el, pe rînd Ana și Florica. Pe cărările desprinse din șosea și din 
drum  intră  mereu  Ion,  în  ”imensul  altar  al  câmpului”5  ,  oficiind  uneori  o  sărutare  ca  o 
închinăciune stranie care-i mărturisește iubirea de pământ. Fetele învățătorului Herdelea pornesc 
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să își conducă prietenele pe ”drumul cel vechi, care e mai cu cotituri binevenite pentru perechile 
îndrăgostite, dornice de singurătate”. 

Drumul ce duce spre Pripas pare o vietate. El trece râul peste un pod bătrân de lemn, ca o 
relicvă  a  unei  civilizații  de  demult,  țărănești,  rudimentare.  Spintecă,  aleargă,  se  pierde,  urcă 
anvoie,  își  face  loc,  înaintează  vesel,  ascunzându-se  printre  fagii  tineri,  poposind  puțin  la 
Cișmeaua-Mortului, cotește brusc, pentru ca să dea buzna în Pripas. Drumul prefigurează parcă 
zbuciumul, voința și stăruința îmcăpățânată a lui Ion, meandrele și ascunzișurile lui sufletești. Pe 
drum nu vine nimeni, el numai ne duce undeva, ne introduce într-un univers, ”o lume nouă, cu 
legile și cu întâmplările ei”. 

Romanul Ion, ”un corp  sferoid,  se  termină  precum a  început”.  Pe  drumul  pe  care  la 
început nu vine nimeni,  în final pleacă  familia Herdelea și  odată  cu ei,  și  cititorul  părăsește 
universul ficțional, iar ”Lumea romanului rămâne astfel în sufletul cititorului ca o amintire vie, 
care apoi se amestecă cu propriile-i amintiri din viața proprie” . 

Prof. Cristina Sărăcuț

1.Liviu Rebreanu, Lauda țăranului român, în Liviu  Rebreanu, Amalgam, Editura Dacia, 
Cluj-Napoca, 1976, p. 174 
2.Liviu Rebreanu, Mărturisiri, p. 49. 
3.Ion Dodu Bălan, Postfață, în Liviu Rebreanu, Ion, Edit. Minerva, București, 1984, p. 466. 
4.  Ibidem, p. 467. 
5.  Ibidem. 

�15



Lectura ca abilitate de viață - o nouă perspectivă asupra basmelor nemuritoare -

Exerciții de (re)scriere creativă

Cei trei purceluşi şi capturarea lupului

 Trăiau odată, într-o mahala din Vaslui, trei fraţi purceluşi. Cel mare se numea Naf-Naf, cel 
mijlociu Nuf-Nuf, iar mezinul Nif-Nif.

După o vară lungă cu nopţi nedormite şi multe petreceri porceşti, era şi timpul să apară 
toamna. Şi, cine nu ştie? Odată cu toamna apare şi acţiunea. Doar nu vă gândeaţi că e vorba 
despre începutul anului şcolar?! Până la urmă sunt doar nişte porci! Aşa că acţiune = (egal) o 
nouă vacanţă în Miami. Plajă, soare, miros de bacon la grătar, de la arsurile solare, şi multe altele.

Ca  în  toate  poveştile  cei  mici  nu  ascultă  de  sfaturile  fratelui  mai  mare  şi  decât  să 
muncească şi să aibă un bronz de tractorişti, aleg să rişte şi să nu ia în calcul sfaturile fratelui mai 
mare de a-şi construi o casă. Acum, serios?  Cine alege să muncească în schimbul distracţiei de 
pe plaja din Miami? Dar nu toată lumea este atât de petrecăreaţă ca şi Nif-Nif şi Nuf-Nuf, aşadar, 
Naf-Naf, fratele mai mare şi responsabil, deşi suferă de hernie de disc hotărăşte să care-n spinare 
grelele cărămizi pentru a-şi construi casa de vis, una sigură şi frumoasă.

Aranjaţi, cu înflorate  cămăşi, ochelari de soare şi lei la gât, bagajul într-o mână şi nuca de 
cocos în alta, aceştia merg să-şi facă check-in-ul. Hotărăsc să meargă la clasa economic în ideea 
că totuşi locuiesc în România şi sunt zgârciţi.

Văzându-se singur Naf-Naf, îşi îndeplineşte dorinţa de a-şi construi casa de vis. În timp ce 
el trudea din răsputeri să care cărămizile, presat de sentimentele de tristeţe şi grijile pentru fraţii 
săi, acesta, dintr-o dată, leşină. Naf-Naf se trezeşte până la urmă la spital şi lângă, fraţii săi cu 
ochii înlăcrimaţi îl privesc. Aceştia îi povestesc despre peripeţiile lor de pe plaja din Miami, cum 
au cheltuit toţi banii pe cocktail-uri şi petreceri şi pe biletele de avion, auzind vestea tristă. Şi 
împreună cei trei fraţi, Nif-Nif, Nuf-Nuf şi Naf-Naf se întorc la locul unde avea să fie casa. Cei 
doi petrecăreţi îi promit fratelui mai mare, că vor începe să-și construiască și ei casele. Dar pentru 
că au cheltuit atâţia bani, nu au mai avut destule fonduri pentru materiale de construcţie bune, ca 
urmare   Nuf-Nuf  s-a  instalat  într-o  căpiţă  de  fân,  iar  Nif-Nif  a  preferat  să  urmeze  modelul 
oamenilor străzii şi să doarmă într-o cutie de carton.

Vecinul lor viclean, lupul, după o operaţie de upgrade la plămâni, îi urmăreşte pe naivii 
purceluşi şi îşi face o strategie demnă de filmele science fiction. El se hotărăşte să-l pândească pe 
Nif-Nif şi când se va întoarece în casa lui să meargă şi să-l înfulece. Aşa că se pune în spatele 
unui stejar bătrân de lângă căpiţa de fân a lui Nif-Nif şi stă la pândă până-l zăreşte. Şi când îl 
vede fuge după el iar pe când să-l prindă… Poc! Îi trânteşte Nif-Nif cu uşa direct în nas. Puţin 
ameţit, dar conştient încă, îi vine lupului o idee năstruşnică: se îndepărtează de căpiţa de fân şi 
trage puternic aer în piept şi  suflă,  suflă  până  când acesta se prabuşeşte.  Pe când să-l  înhaţe, 
purceluşul fuge şi se ascunde în casa din carton a lui Nuf-Nuf şi la fel procedează şi el, îi trânteşte 
uşa-n bot lupului.  Acesta nu cedează  nici  de astă  data şi  motivat că  va mânca în curând doi 
purceluşi  se  îndepărtează  şi  suflă  cu putere.  Casa de carton îşi  ia  zborul  la  fel  ca şi  cei  doi 
purceluşi către casa lui Naf-Naf. Ajunşi acolo… Poc! Lupul primeşte o a treia uşă în faţă. 
Ameţit de-a binelea, zace lângă uşă, în timp ce un sunet bizar se aude în interiorul casei. Oare ce 
să  fie? De la  atâta  fugă,  purceluşilor  li  s-a  făcut  foame.  Aţi  ghicit,  nu? Sunetul  venea de la 
stomacul celor trei purceluşi. În momentul acela li s-au aprins beculeţele, găsind metoda prin care 
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să scape de doi iepuri dintr-o lovitură. Nuf-Nuf s-a dus repede a luat o oală maaaare şi a umplut-o 
cu apă. În tot acest timp ceilalţi doi îl vegheau pe lupul viclean, pentru ca acesta să nu scape. 
După ce apa s-a fiert l-au luat cu greu şi l-au azvârlit în oală pe lup. Apoi au pus capacul. Au decis 
să prepare o ciorbă adăugând legumele şi tot ce era necesar. Mai apoi, ciorba fiind gata, s-au pus 
la masă, făcând o rugăciune şi înfulecând tot ce au pregătit… Ciorba le-a ajuns trei zile şi trei 
nopţi.

Şi…cei trei purceluşi au trăit fericiţi până la Crăciun. 

            Basm rescris de: 
Wachter Larissa, Kelemen Cristina Lăcrămioara și Belean Lorena Daniela, clasa a X-a A
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Vreau să fiu un croissant? 

Oare Leonardo da Vinci s-ar supăra dacă i-aş spune că am tras într-unul dintre 
tablourile lui?

M-am născut în Paris, într-un cartier pe care mulţi spun că şi-ar dori să-l viziteze. În 
fiecare dimineaţă iau micul dejun la o terasă aflată la câţiva metri de uşa mea. Îmi aleg 
mereu acelaşi scaun care nu se aşază niciodată pe pavaj, aceeaşi măsuţă cu firmitur,i 
lăsate probabil tot de mine în ziua precedentă, şi acelaşi peisaj care-mi permite să văd 
dincolo de podul din dreapta mea şi să-mi strecor nasul în L`artisan Parfumer. Sunt 
norocoasă să trăiesc aici, doar că în fiecare dimineaţă nu mă simt altceva decât 
croissantul pe care chelnerul mi-l aduce mereu. Rumenit pe exterior, moale în interior şi o 
copie perfectă a tuturor croissantelor aflate în bucătărie, gata să fie puse în cuptor, iar 
apoi servite clienţilor: „Bon appétit!” 

Apoi am avut acest vis nebun, adolescentin. Visam să devin violet într-o lume 
albastră. Visam la decapitarea maturilor prematuri şi la onoarea cuvenită evoluţiei. Mă 
vedeam, de ce nu, preşedinte?! („Zoé , o cană de cafea, š'il vous plaît!”).  Am născut 
gânduri haotice în acea noapte, ca orice alt tânăr proaspăt trecut de pubertate. Vreau să 
ajung la ştiri.  Să demonstrez tuturor existenţa unui copiator mondial pentru care plătim să 
fim xeroxaţi, ancoraţi în neevoluţie. 

Am făcut ce mi-a tăiat capul. Am mers la expoziţia fastuoasă de la National Gallery. 
Aveam cu mine arma sergentului Hugo (zis şi ”tata”).  M-am uitat la fiecare tablou şi pur şi 
simplu am scos pistolul şi am tras într-unul la nimereală. 30 de milioane de dolari au fost 
perforaţi într-o secundă de mingiuţa de plumb, iar eu mă uitam savuros la panica creată în 
jur.  Eram convinsă că acea capodoperă va fi înlocuită într-o secundă cu o copie care va 
reuşi să păcălească ochii multor iubitori de artă. Zâmbeam, mândră că urma să 
demonstrez ceva. Aşteptam să se întâmple inevitabilul ca un copil care își așteaptă părinții 
să îl ia de la grădiniță. Apoi, cineva a strigat ceva şi s-a năpustit asupra mea, zmulgându-
mi arma şi echilibrul. Mă priveau ca pe un criminal şi nu înţelegeam de ce.

Dragă Leo, nu e atât de important ce s-a întâmplat cu mine după acel incident. E 
important ce s-a întâmplat cu tine, cu arta ta şi mai ales, cu percepţia mea faţă de 
frumosul individual. Nimeni nu s-a gândit nici măcar o clipă să arunce pictura pe motiv că 
era deteriorată. Lucrările de restaurare a acelui bătrân tablou de aproape 500 de ani, au 
început imediat. Ai fost mai celebru ca niciodată şi nu-mi vine să cred...

Dacă până şi moartea ta îţi cântă aprecierea si dacă până şi munca ta imperfectă e 
glorificată, atunci cine sunt eu?

Cred că aleg să fiu un croissant, unul cu cu aromă de Papillon Extreme, cu firmituri 
lăsate peste tot în lume. Un croissant care, poate va ajunge preşedinte, sau, care va 
bucura papilele gustative ale unui tânăr nesătul de gustul neschimbat al vieţii, captiv în 
propria lui furtună.

                                                                           Hațegan Alexandra-Denisa 
Clasa a XI-a A

                                                                    Coordonator Prof. Cristina Sărăcuț 
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Ce te faci când vei fi mare?

„Ce te faci când vei fi mare?” Cred că am auzit această întrebare de o mie de ori, iar din 

păcate, visul că vom deveni “astronauţi celebri” a fost otrăvit încet de realitate. Şcoala ne-a oferit 

mai apoi un bufet suedez de discipline relativ mai apropiate de existenţa noastră umilă. Dar cum o 

alegem pe cea potrivită? Grigore Rotaru spunea amuzant că „Şi măgarii pot învăţa carte de la un 

profesor bun.” Aşa e. Eu, personal, cred că profesorii sunt înzestraţi cu puteri pe care le folosesc în 

mod diferit, influenţându-ne deciziile. 

 Mai întâi de toate, o persoană care şi-a petrecut majoritatea timpului studiind informaţii 

despre materia pe care urmează să o predea se numeşte într-adevăr un profesor. Însă, un profesor 

care îşi dedică viaţa conlucrând cu ceilalţi, înţelegându-i şi respectându-i cu compasiune este în 

primul rând un om bun. De pildă, Freedom Writers este filmul care prezintă un astfel de profesor 

într-o şcoală divizată rasial ca având toate motivele să renunţe, alegând însă să îşi folosească 

propria putere inspirându-i pe elevi să-şi planifice viitorul prin educaţie şi îi încurajează să ţină 

jurnale. Aşadar, etica poate fi predată şi de dascălii care aleg să treacă de anumite bariere sociale 

luându-şi responsabilitatea să aibă grijă de inima elevilor. Ei te pot educa să fii om cu principii şi îţi 

deschid orizontul spre disciplina viaţă. 

 În al doilea rând, informaţiile furnizate de manuale sunt aceleaşi peste tot. Metoda prin care 

acestea ajung la noi diferă. De exemplu, liceul mi-a demonstrat că nu îmi place fizica, până într-o zi 

când profesoara ne-a ridicat în picioare şi ne-a explicat că fiecare dintre noi e o moleculă solitară. 

Apoi ne-am luat de mână şi am format o unitate. O familie, o macromoleculă. Deşi e rar acest 

sentiment, te simţi mai sigur pe tine când ştii că ai în faţa ta pe cineva gata să îţi explice pe înţelesul 

tău întreaga lecţie din nou şi din nou. 

 În concluzie, cine poate şti sigur? Poate că vom ajunge fizicieni mulţumită profesoarei din 

liceu, poate că măgarul va ajunge astronaut sau poate că vom vrea să fim şi noi profesorii de care 

ne amintim cu drag şi care ne-au influenţat să dăm un răspuns satisfăcător la întrebarea „Ce te faci 

când vei fi mare?” 

                                        Hațegan Alexandra-Denisa 

                                        Clasa a XI-a A        

                                                                   Coordonator Prof. Cristina Sărăcuț 
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     Fereastră pentru suflet

  Oamenii sunt unici, irepetabili, sunt diferiți în același timp, fragili și puternici, greu de 
înțeles, dar ușor de iubit, cu trecut, prezent și viitor. Oamenii nu se întâlnesc întâmplător, unii 
au trăit intr-atât de rodnic și sănătos, încât poveștile lor de viață merită spuse, publicate, chiar 
date ca învățături urmașilor. Alțtii se rușineaza de trecut și chiar au putea spune că fila vieții 
lor nu a fost completată.

 Oameni dragi, viața e o carte cu miliarde de file, fiecare om are pagina sa. La finalul 
vieții, când se trage linie, asta îi diferențiază: profunzimea și curăția filei. Cel mai important 
sfat e să gândești de două ori înainte de a comite o faptă, căci consecințele ne vor urmări 
viitorul... chiar dacă sunt asumate sau nu. Credeți că ințelegeți tristețea din sufletul fiecăruia? 
Credeți că fiecare zâmbet este un zâmbet sănătos? Credem, dar e o simplă iluzie. Fiecare om 
are  întâmplările  lui,  tainele  lui,  poveștile  lui,  lucrurile  care  îi  bucură  sufletul.  Iubim, 
respectăm, empatizăm, ne atașăm, dar in același timp... urâm, bârfim, hulim. Aceștia suntem 
noi,  cu  îndoieli,  regrete,  temeri,  rețineri,  dar  din  nou  cu  împliniri  sufletești,  încredere, 
devotament, atenți  la nevoile celor din jur. Păstrăm amintiri ce ne fac sufletul să  vibreze. 
Lipim si dezlipim etichete în funcție de interesele pe care le avem față de persoana respectivă. 
Avem frustrări cauzate de părerile altora, avem suflete încărcate de griji omenești inutile. Ne 
îmbolnăvim pentru că ne stresăm prea mult și uităm să fim fericiți. Uităm să-l cautăm pe 
Dumnezeu în tot ceea ce facem, uităm să iertăm, ca la rândul nostru să fim iertați. Uităm să 
spunem o rugăciune, uităm să stăm de vorbă cu noi pentru a ne găsi pacea noastră interioară. 
Punem lucrurile lumești pe primul loc. Ne stresăm cu școala, locul de muncă, parteneri de 
viață  și  prieteni,  dar  dacă  am cunoaște  cât  de importantă  e  rugăciunea în viața noastră... 
existența ar căpăta alt contur, altă  culoare. În lume sunt mii de păreri, religii, însa eu voi 
spune ceea ce cred. Dumnezeu ne-a dat o viață, a creat lumea și noi ,,ne permitem” să alegem 
dacă să credem în El sau nu. Dumnezeu ne dă liber arbitru în alegerile noastre, însă la final 
vom  da  socoteală  pentru  cele  făcute.  O  viață  fără  Dumnezeu,  iată  o  viață  moartă.   Se 
zice:  ,,Să te temi cel mai tare de omul ce nu are credință in Domnul.” Dumnezeu e TOT, e 
iubire, e har, e alinare. Când ești trist, mâhnit, dezamăgit vei fugi la părinți, prieteni, dar în 
Domnul vei găsi ,,plasture” pentru sufletul tău. Să nu credem că viața pe care o trăim acum 
este viața principală. Atâtea minuni, atâtea semne… și totuși oamenii pleacă de la Dumnezeu. 
Parcă fug cu sete spre poftele și desfrânările lumești. Fiecare ființă care pășește stângaci pe 
acest  pământ  are  alte  princpii  morale  și  o  altă  viziune  asupra  lumii.  Cel  ce  nu  știe  de 
Dumnezeu  e  nevinovat,  însă  poate  străbate  calea  spre  pocăință.  De  la  iubirea  față  de 
aproapele, de aici pleacă împărtășirea tainelor și a tot ce ține de Sfințenie. 

  

                                                                                   Curcă Maria Ecaterina, clasa a IX-a B

                                                                                    Coordonator Prof. dr. Andrada Mare
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                                  Manifest pentru fii și fiice

Cu toţii suntem ocupaţi să alergăm după fericire, însă de multe ori nu ne dăm seama 
că  ea nu stă  atât în lucrurile mărunte, cât mai ales în oamenii din jurul nostru, iar acești 
oameni din jurul nostru se contopesc toți într-o unică și cea mai importantă ființă: Mama. Da, 
ochii mamei sunt fereastra prin care găsim fericirea. Acei ochi pe care ne grăbim să-i părăsim 
plecând cât mai departe de casă… ca mai apoi să tânjim după reîntoarcerea noastră la pieptul 
matern.

Deşi ne dorim fericirea cu ardoare, facem totul pentru a o îndepărta. Sau… și mai rău: 
e atât de aproape de noi… încât nu o vedem. Paradoxal, nu? Este ca şi cum ai ateriza în nisip 
mişcător. Cu cât te agiţi mai tare, cu atât mai mult te afunzi. Fericirea cere ochi pentru a o 
recunoaște. Da, recunoaștere… la fel cum mama, într-o maternitate plină de copii ce par toți 
la fel, ea știe care e al ei… îl recunoaște.
      Fiecare om îşi găseşte fericirea în diverse activităţi: ieşitul cu prietenii, cititul, plimbatul, 
însă alţii îşi găsesc fericirea la o simplă atingere a celei mai scumpe fiinţe de pe pământ: 
Mama.

Nu m-aş întreba cine este aceasta, ci ce este aceasta.
Mama… e cea care a făcut sacrificii,  care poate a plâns noaptea la geam şi  a dat 

ultimii bani doar ca al ei prunc să  devină  cineva. Mama… e cea care în loc să  îşi  ia un 
parfum, a plătit orele de dans pentru fiica ei. Mama e cea care a preţuit fiecare clipă alături de 
copilul ei… pentru că ştia că va veni ziua în care acesta va pleca departe fără să ştie dacă se 
va mai întoarce sau nu. Tot Mama e și cea care poate a interzis, a certat, a pedepsit, a fost 
stoică, a mustrat, s-a făcut vulnerabilă.
     Certăm mamele care şi-au părăsit copiii, dar nu certăm copiii care cresc şi uită de mamele 

lor; copii care, pierduţi în aspiraţiile lor spre devenire, uită 
de grija mamelor.  
Copil  ești  atâta  timp  cât  îți  trăiește  Mama.  Am  văzut 
Mame  fericite,  cu  zâmbetul  pe  buze,  am  văzut  Mame 
îngrijorate pentru copiii lor, am văzut Mame care rupeau 
din pâinea lor doar ca să dea celui mic. Dar am văzut şi 
copii care îşi aruncau frustrările de om neîmplinit asupra 
Mamei. Am văzut şi copii-adulți cu biletul de avion într-o 
mână, iar alături stătea Mama ,,gata de uitat”, de lăsat în 
grija oricui… ca pe un trecut pe care ar vrea să-l uite. 
Cu Mama alături,  avem prima comuniune  cu  un  înger. 
Prețuiți-vă îngerul!
  

                                  Teodora Takacs, clasa a IX-a B

                             Coordonator Prof. dr. Andrada Mare
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Pe tărâmul ficțiunii.....

În momentul în care am intrat în pădurea neagră și întunecată, am observat micuțe străluciri 

prin frunzele dense și jucăușe. Puteam  simți mirosul apei de ploaie, ce se scurgea din cer și mirosul 

înțepător al pământului noroios, în care parcă mă scufundam încet când pășeam ușor înainte. Eram 

speriată de toate sunetele nopții care mă înconjurau, acele sunete pline de mister care mă înecau în 

curiozitate. Dintr-o dată, ceva mare și negru mi-a apărut în față, pe poteca noroioasă dintre pomi, 

inspirându-mi o oarecare stare de teamă.  Am realizat  rapid că  este doar o bufniță,  care,  acum, 

așezată pe o creangă dintr-un copac înalt, urla parcă să avertizeze restul viețuitoarelor de prezența 

mea.

Înaintând, am observat o căsuța mică, în inima pădurii, cu un horn din care ieșeau rotițe de 

fum, care, parcă dansau pe cerul înstelat. Uitându-mă pe geamul micuț și vechi al căsuței, am văzut 

un foc portocaliu-intens, cum ardea molcom. Am alunecat și m-am agățat de o creangă groasă de 

lângă căsuță, pentru a-mi menține corpul în picioare. Atingând usor căsuța facută din lemn, am 

realizat că era foarte veche, plină de cute, dar rigidă. M-am uitat în jur, sperând să găsesc o ușă pe 

care să intru. Parcă simțeam mirosul supei care era pe foc. Am ajuns în fața unei portițe, pe care am 

deschis-o după ce am dat ierburile cățărătoare din calea mea. Într-adevăr, am simțit mirosul supei, 

iar stomacul meu dădea, parcă, o luptă să supraviețuiască. Femeia dinăuntru era în vârstă, iar când 

mi-a auzit povestea, mi-a oferit un bol de supă. Când am apropiat bolul de fața mea, aburii fierbinți 

mi-au invadat,  întregul corp. După  ce am mâncat împreună,  femeia, foarte bună  la suflet,  mi-a 

propus să înnoptez în casa ei deoarece afară era frig și ploua năprasnic. Aceasta m-a condus într-o 

cameră a căsuței unde, un pat vechi, cu o păturică de lână întinsă pe el, trona  peste mobila veche și 

întunecată.  M-am întins  în  patul  aranjat,  iar  două  minute  mai  târziu,  totul  se  făcuse negru.  În 

dimineața care a urmat, femeia mi-a pregătit micul dejun, pe care l-am mâncat împreună. Apoi i-am 

mulțumit din toată inima și am plecat încercând să îmi găsesc drumul prin pădurea deasă.

                                                                                           Abrudan Mălina , clasa a X-a A

                                                                                        Coordonator Prof. Gabriela Iliescu
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Doar cerul 

Alerg, alerg, alerg și dispar. Mă curpinde fără să știu, fără să aflu, mă surpinde la fiecare pas.
 E nemărginit, e infinit, e colosal! Se zărește peste tot, dar provine de nicăieri... 

Eu, un simplu muritor, făptură care-și caută evadarea la fiecare pas și găsește peste tot refugiul 
interior, privesc doar nemărginirea mării de deasupra mea, fără a cunoaște, fără a ști ceva. Sunt uimită 
de faptul că vârsta și înaintarea acesteia mă face să   descopăr, să aflu tot mai mult. Și este bizar că 
nimic nu aflu din afară, ci totul vine... de sus... 

Cerul... nu-i doar o oglindă a mării, ci și o oglindă a sufletului. Mă afund fără să-mi fie frică. 
Îmi găsesc liniștea mai mult decât în orice altceva. Nu dispare niciodată! Nu mă părăsește, nu mă 
alungă. Mă îmbrățișează fără să știu, fără să-i cer. Știe pur și simplu că am nevoie.

Legătura e divină. Toate zborurile vieții mele au fost privite și îndrumate. Cerul! Oh, Cerul! 
Atât de albastru, atât de profund, atât de imens! Crezi că e doar o parte din natură? Crezi că nu simte, 
că nu trăiește, că nu suferă? … Ei bine, o face!

E  un  suflet!  Un  adevărat  suflet!  Își  pictează  visul  prin  imprimeurile  delicate  ale  norilor. 
Păstrează-n al său infinit atâtea taine, secrete care au mângâiat timpul în decursul a mii de ani... Toate 
le-a păstrat. N-a renunțat să dăinuie, să cuprindă tot ceea ce pe noi ne definește. Soarele, stelele, luna, 
toate  nuanțează  sensibilitatea  acestei  măreții  veșnic  schimbătoare.  El  aduce ziua,  susține  razele  și 
căldura globului  suprem pentru ca acesta  să  ne lumineze viețile.  Iar  apoi,  în  miezul  întunericului 
predominant,  pete  de  sclipire  împodobesc  nemărginirea.  Iar  ploaia...  Ce  ne  oferă  ploaia?  Plâns? 
Probabil! Dar nu-i vedem ochii... pentru că măreția și splendoarea ar fi mult prea îndrăzneţe pentru 
noi. Iar apoi... E mirifică! Pare a atinge copacii, clădirile, munții. O, ce splendoare! Mă fascinează atât 
de mult ceea ce văd, încât nu pot să-mi dau seama cât de mult m-ar încânta ceea ce este dincolo. Dar 
știu... Cred... 

Exteriorul unui om frumos este calea spre un interior și mai frumos. Așadar, acest nesfârșit 
colosal,  spectaculos și  uimitor  – Cerul  -  reprezintă  doar perdeaua care îmbracă  mii  de gânduri  și 
sentimente. Lăsându-mă purtată de undele sonore ale inimii, îmi conectez tot trupul, trăirea și ființa cu 
cerul.

E lumină!  E lumină  puternică!  Dincolo de aceasta se întind atâtea fenomene necunoscute. 
Cerul trăiește! Simte prin mine, prin noi sau invers. Știu doar că toate ecourile minunate ale copilăriei 
mele, care se pierdeau și  eram convinsă  că  au dispărut, toate le-am reîntalnit aici...  privind Cerul. 
Primul meu zâmbet, primul meu cuvânt, primul meu pas... Este uimitor! Le-a văzut pe toate! A păstrat 
totul.  S-a  contopit  cu  fiecare  dintre  noi,  doar  pentru  a  menține  eternitatea.  Sentimente  de  teamă, 
bucurie,  iubire,  entuziasm,  toate  formează  împreună  o  splendoare  care  se  revarsă  peste  lume,  o 
îmbracă  doar cu această  haină  a purității  și  regăsirii.  Mă  pierd! Mă  pierd într-un colosal ocean al 
sufletului meu… care se oglindește în acest univers infinit. În fața ochilor mei se îmbină un cunoscut 
îndepărtat cu un necunoscut apropiat care-mi stârnește curiozitatea și dorința de a mă afunda tot mai 
tare! Este asemenea unei vieți. Exiști, iar apoi… brusc, începi să trăiești. Căci ți se întâmplă ca tot ceea 
ce ai ascuns în tine să se zărească! Să-ți descoperi secrete! Și e ciudat că el, Cerul,  le vedea, le știa, le 
păstra  el  pe  ale  tale!  Iar  acum,  ți  le-a  dezvăluit.  E  un  fel  de  confesiune  care-ți  mărește  puterea 
interioară. E o oglindă pentru toți, dar totuși… e doar oglinda ta!

E un punct în care mii de explozii simfonice se produc doar din pricina fericirii și contopirii 
tale. E o explozie sufletească.

Stau  inocentă  și  privesc  geamul  gol  al  camerei  mele.  Natura  e  tot  ce  avem,  tot  ce  ne 
înconjoară. Iar dacă dintre toate acestea, cerul m-a ales pe mine, eu îl aleg pe el.

Îmi descopăr în fiecare taină și părticică a inimii mele un loc pentru acest imens care mi-a 
furat-o...

                                                                                              Mărginean Ioana, clasa a XI-a B 
                                                                                       Coordonator Prof. dr. Andrada Mare 
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Atelier de creație... 

*** 
Iubirea e una mare și singură, 
ea nu se divide, 
iubirea nu se măsoară în iubire, 
faptul de a iubi pe cineva mai  

            mult decât pe altcineva 
nu e o chestiune de iubire, 
ci una de timp, 
iubirea se măsoară în timp, 
iar timpul în care iubești, 
e un timp veșnic, căci nu îți mai 

            aparține. 

*** 
Poezia nu e decât un jurnal ce mă  
forțează să mă ordonez; 
poezia vede în tot ceea ce știu 

            lucruri de evitat; 
poezia e un fals ce tinde spre  
adevăr; 
poezia e o temniță a cuvintelor, 

            nepermițându-le să fie, 
poezia nici măcar nu e poezie 

ar trebui să nu mai scriu sau să  
vorbesc, 
căci atunci când pun un gând în  
cuvinte, 
îl rup din mine și îl las acolo, 
așa fac și cu problemele, 
dar asta nu le rezolvă 

și totuși, chiar și asta  
e o problemă rezolvată. 
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*** 
Pe masa de lângă masa mea este o pălărie 
și cred că dacă o fur exact când clipește Dumnezeu, 
ea va rămâne și pe masă, și în mâna mea, 
căci în ochii Lui; pălăria ar fi pe masă, 
iar în ai mei în mâna mea, 
căci amândoi avem alt trecut în ochii cu care vedem viitorul care dezleagă trecutul pentru viitor, 
dar una peste alta, despre pălărie ce să mai zic, 
asta e! 

*** 
De când a pus Dumnezeu aripa în zbor, 
nimeni nu a mai văzut zborul altfel, 
decât cu aripă sau fără, 
decât în da sau nu, 

mai bine nu știam de zbor, 
ca să zbor acum 

eu nu am crescut pentru că am vrut să cresc, 
am crescut căci mi s-a spus că papucii cu scai sunt pentru copii, 
pentru că prietenii mi-au spus că dacă zic că mă duc la joacă; 
sunt un copil, 
căci bunica nu mi-a mai cumpărat cizme, căci sunt băiat mare și nu mă mai joc în noroi; 

și iată-mă, am crescut, 
doar pentru că alții au vrut; 
sunt tot ce ați dorit, 
de ce nu mă iubiți? 

Copacul 

Mă împinge și îmi zice că ultimul care ajunge la copac e un câine plouat, în timp 
ce fuge, îndepărtându-se de mine. Fug în urma ei și îi urmăresc mișcările, mâinile albe, 
bluza neagră fluturând, sacoșa ce o are în mâna stângă. 

Călcăm iarba în picioare, trăim în atemporalitate. Ea ajunge la copac prima, 
lipindu-se cu tot trupul de acesta, îmbrățișându-l. Sunt un câine plouat. Mă sprijin de 
copac cu spatele. Stau lângă ea, care stă, la rândul ei, sprijinită de copac cu spatele. 

Mă prinde de mână, iar eu mă pierd. Nu îmi mai aparțin mie, simt că mă vreau 
înapoi, mă cerșesc pe mine, mă vreau mai bun și chiar sunt mai bun, dar nu pentru mine, 
pentru ea. 

Am vrut să nu am nimic, să fiu liber, dar acum, într-o secundă, am totul și liber 
sunt, liber de mine, m-am dat și pe mine, nu mă ține decât iubirea; și o aleg, liber cum 
sunt, aleg captivitatea în cușca asta frumoasă.  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Sfoara cu două capete 
(fragment) 

Plecarea 

Termin de mâncat supa și îmi fac o cruce. Bunica mă întreabă dacă mai vreau. O 
refuz și îi zic că plec. După un mic dialog formal, procedura standard ce se aplică atunci 
când pleacă cineva, îmi iau rămas bun de la bunica și plec. 

Pur și simplu nu mai puteam sta. Nu vreau să ajung nicăieri, nu mă grăbesc 
nicăieri, dar simțeam că am stat prea mult. Foarte des simt nevoia să plec.  
Nu vreau nimic stabil în viață, nu vreau să știu nimic, dacă nu știu nimic, pot să cred că 
totul e posibil, nu vreau să am nimic, ca să pot visa la lucruri, ce lucruri minunate sunt 
acelea pe care nu le ai, sunt exact cum ți le dorești. 

Dar simt că și instabilitatea mea e de proastă calitate, mă face să mă simt ca o 
târâtoare, nu mă face să zbor liber, cum mă aștept să o facă faptul de a nu avea nimic.  
Ca o târâtoare, mă târăsc prin ierburi înalte, vreau să trec de următorul fir de iarbă, să ies 
la un capăt, cred că undeva, după ierburile astea, sunt niște munți stâncoși, un râu, o 
cărare pe care trec căruțe, un loc unde copiii se joacă, dar poate nu-s, poate... Poate nu e 
nimic. 

Simt o nevoie să merg prin ierburi, chiar dacă mă târăsc, simt că e mai bine decât 
să stau, dar mă opun impulsului de a merge și mă opresc. Mă ridic în picioare și văd peste 
ierburile înalte. Nu e niciun munte stâncos, ci unul lin, acoperit de o pădure de fag.  
Am înțeles că în jurul meu erau doar ierburi înalte, parcă, undeva, în depărtare, vedeam 
alt fel ierburi, tot înalte, dar de alt fel. Cred că acolo trebuie să ajung, mai întâi, ca apoi să 
o scot la un capăt, dar nu plec de aici încă, mai stau. Nu îmi consum încă această perioadă 
a plimbării mele. 

De ce ne plimbăm cum o facem, ca să ajungem undeva, la capăt? De ce nu vrem 
să înțelegem fiecare pas, fiecare loc în care pășim, fiecare briză prin care trecem când 
pășim. De ce nu am stat niciodată să mă bucur de locurile prin care trec, să mă bucur de 
faptul că mă plimb, să îmi asum aceste plimbări? 

Mântuirea 

În depărtare, printre ierburile înalte în care sunt acum, e un copac. Pornesc spre el.  
Aud foșnetul ierburilor, îl simt. 

Iar de undeva, dintre ierburi, în dreapta mea, la câțiva pași, văd o fată ce se ridică 
dintre ierburi. 

E scundă, încât ierburile acestea înalte îi sunt aproape până la gât, cu parul negru 
și cu breton, un chip mic cu doi ochi negri, mari și un pic alungiți, câteva alunițe i se 
prezintă pe gât și pe mâna pe care tocmai mi-o întinde. 

Mi se prezintă, fac același lucru și îi sărut mâna, făcând o mică plecăciune. 
Vorbește încet, se teme de cuvinte, dar vorbește frumos. Îi spun că mă îndrept spre acel 
copac, și îi arăt cu degetul meu arătător copacul, iar aceasta îmi zice că mă însoțește, dacă 
e la voia mea. Dau din cap și pornim spre copac. Îi spun cum mă simt despre ierburi și 
despre cum m-am târât. Ea tace. Nu îmi zice nimic. 

                                                                                    Boda Lorand clasa a XI-a B 
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Sfârșit și început 

  ,,Amintește-ți ce-ai văzut 
   Amintește-ți ce-ai făcut, 
   Întâia oară când ai venit 
   Uită-te bine… căci s-a sfârşit.” 

   Am rostit aceste cuvinte… 
   Poate a fost un gând cuminte. 
   Când vântul mai bătea o dată 
   Pentru o poveste terminată. 
   Cum gimnaziu-am terminat... 
    M-aştepta un liceu de-onorat.  
   
   Simțeam cum cu toți ne priveau 
   Și chiar toți se minunau, 
   Că cei din fața lor 
   Le vor lipsi cu dor! 
  
   Au crescut și îi vedeti, 
   Împreună, fete și băieți, 
   Uniți  au luptat 
   Și uite că au câștigat! 

   Adio, gimnaziu, o ultimă privire 
   Ce va trăi în nemurire, 
   Mai dorim o singură plimbare, 
   În curtea ta cea mare. 

   Adio, profesori, să ne vedem cu bine! 
   Vă mulțumesc cum v-ați purtat cu mine! 
   A fost o onoare să mă credeți, 

   O să ne mai întalnim, s-o credeți... 

   Am ieșit pe poartă, privesc din nou, 
   Zici ca abia am ieșit din ou! 
   Cu o ultimă lacrimă pe obraz 
   Văd clasa mea, acum fără de haz. 

   

 

    O vară întreagă a trecut, 
    Multe persoane am cunoscut, 
    Clopoțelul sună iar voios, 
    A ajuns liceul 
    Cu un aer victorios! 

  
   Încă o dată, cartea-n mână! 
   Timpul începe din nou să râdă, 
   Suntem aici, să nu vă temeți, 
   Chiar lângă voi, să credeți! 
   O nouă clasă, o nouă tablă, 
   Una neagră si mai amplă, 
   Cu frații lângă tine, 
   Fiiți pe pace, va fi bine! 

   Noi profesori, termeni noi,  
   Suntem gata să fim eroi! 
   Vă rugăm, luați stiloul în mână 
   Şi priviţi spre noi...  
   Suntem gata să muncim pentru o notă  
   bună. 

                                                                                               

Botofei Sergiu, clasa a IX-a D 
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STILURI DE ÎNVĂȚARE

  Stilul de învăţare se referă  la simpla preferinţă  pentru metoda prin care învăţăm şi  ne 
aducem aminte ceea ce am învăţat; ne arată calea şi modalităţile în care învăţăm; implică faptul că 
indivizii  procesează  informaţiile  în  diferite  moduri,  care  vizează  latura  cognitivă,  elementele 
afectiv-emoţionale, psihomotorii şi anumite caracteristici ale situaţiilor de învăţare.
              Elevii preferă să înveţe în diferite moduri: unora le place să studieze singuri, să acţioneze 
în grup, altora să stea liniştiţi deoparte şi să-i observe pe alţii. Alţii preferă să facă câte puţin din 
fiecare. Mulţi oameni învaţă în moduri diferite faţă de ceilalţi, în funcţie de clasă socială, educaţie, 
vârstă,  naţionalitate,  rasă,  cultură,  religie. Fiecare dintre noi are o capacitate extraordinară  de a 
învăţa în diferite moduri. Pentru a determina ce stil de învăţare avem, nu trebuie decât să ne gîndim 
la cum preferăm să învăţăm ceva nou.
Învăţăm cu ajutorul a trei receptori senzoriali principali - vedere, ascultare şi atingere (kinestezic). 
Majoritatea elevilor le folosesc pe toate cele trei pentru a recepta informaţii. Cu toate acestea, unul 
sau  mai  multe  dintre  aceste  stiluri  de  receptare  sunt  dominante.  Stilul  dominant  defineşte 
modalitatea  cea  mai  bună  prin  care  o  persoană  poate  acumula  noi  informaţii  prin  filtrarea 
conţinutului care urmează să fie învăţat. Acest stil poate să nu fie întotdeauna acelaşi pentru toate 
sarcinile. Elevul poate prefera un stil de învăţare pentru o sarcină şi o combinaţie de alte stiluri 
pentru altă sarcină. 
Elevii cu stil de învăţare predominant vizual dispun de două subcanale: lingvistic şi spaţial. Elevii 
ce manifestă stilul vizual lingvistic preferă să înveţe pe baza limbajului scris, cum ar fi sarcini de 
citire şi scriere. Îşi amintesc ceea ce a fost scris, chiar dacă nu citesc materialul decât o singură 
dată. Le place să noteze în scris instrucţiunile şi sunt mai atenţi la prelegeri dacă le urmăresc vizual.  
Elevii care preferă stilul vizual-spaţial au în general dificultăţi cu limbajul scris şi se descurcă mai 
bine cu diagrame, demonstraţii, clipuri video şi alte materiale vizuale. 
             Stilul de învăţare vizual are următoarele puncte tari:

•Îşi amintesc ceea ce scriu şi citesc.
•Le plac prezentările şi proiectele vizuale.
•Îşi pot aminti foarte bine diagrame, titluri de capitole şi hărţi.
•Înţeleg cel mai bine informaţiile atunci când le văd.
•Cei mai mulţi cu acest stil de învăţare învaţă cel mai bine singuri.
•Când învăţaţi luaţi multe notiţe şi explicaţi-le detaliat, în josul paginii.
•Dacă folosiţi notiţele altcuiva, rescrieţi-le, daţi-le o notă personală. 
•Utilizaţi marcatoarele, culorile pentru a sublinia ideile principale.

             Elevii cu stil de învăţare predominant auditiv vorbesc în general mult cu ei înşişi. De 
asemenea, îşi mişcă buzele şi citesc cu voce tare. Pot întâmpina dificultăţi în activităţile de citire şi 
scriere. De multe ori se descurcă mai bine vorbind unui coleg sau către un casetofon şi ascultând 
ceea ce s-a spus. 
             Stilul de învăţare auditiv prezintă următoarele puncte tari:

•Îşi amintesc ceea ce aud şi ceea ce se spune.
•Le plac discuţiile din clasă şi cele în grupuri mici.
•Îşi pot aminti foarte bine instrucţiunile, sarcinile verbale.
•Înţeleg cel mai bine informaţiile când le aud.
•Propuneţi elevilor strategii pentru stilul de învăţare auditiv.
•Studiaţi cu un prieten. Astfel puteţi discuta cu acesta despre materialul de învăţat, vă auziţi 
unul pe celălalt, vă clarificaţi.
•Recitaţi/spuneţi cu voce tare informaţiile pe care doriţi să vi le amintiţi mai mult timp.
•Întrebaţi cadrele didactice dacă puteţi prezenta temele sau munca voastră ca o prezentare orală 
sau pe o casetă audio.
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•Înregistraţi casete audio cu punctele importante pe care vreţi să vi le amintiţi şi ascultaţi-le în 
mod repetat. Este foarte folositor pentru învăţarea materialelor în vederea participării la teste.
•Când citiţi, parcurgeţi rapid de la un capăt la altul textul, priviţi imaginile, titlurile capitolelor, 
alte indicii şi spuneţi cu voce tare ce idei sunt transmise în carte. 
•Confecţionaţi cartonaşe colorate cu ideile de bază pe care doriţi să le învăţaţi şi repetaţi-le cu 
voce tare. Folosiţi culori diferite care să vă ajute memoria.
•Stabiliţi obiectivele pentru tema de casă şi verbalizaţi-le. Spuneţi obiectivele, etapele de lucru 
cu voce tare de fiecare dată când începeţi rezolvarea sarcinilor.
•Citiţi cu voce tare ori de câte ori este posibil. Aveţi nevoie să auziţi cuvintele pe care le citiţi 
pentru a le înţelege mai bine sensul.
•Când faceţi calcule matematice, utilizaţi foi de matematică pentru a încadra corect coloanele şi 
a efectua corect rezultatele, calculaţi cu voce tare.
•Folosiţi culori diferite şi imagini în notiţele pe care le luaţi, în exerciţiile din carte, în fişele de 
lucru.

             Elevii cu stil de învăţare predominant kinestezic învaţă cel mai bine atingând şi mişcându-
se. Au tendinţa să îşi piardă concentrarea dacă stimularea externă sau mişcarea este prezentă într-o 
mică măsură sau deloc. Când audiază prelegeri pot dori să ia notiţe. Când citesc, preferă întâi să 
frunzărească  materialul  şi  apoi  să  se  concentreze  asupra  detaliilor  (să  îşi  formeze  mai  întâi  o 
imagine  de  ansamblu).  Folosesc  în  mod  obişnuit  carioci  colorate  de  evidenţiere  şi  iau  notiţe 
desenând imagini, diagrame sau mâzgălind. 
Stilul de învăţare kinestezic se remarcă prin punctele tari:

•Îşi  amintesc ceea ce fac şi  experienţele personale la care au participat cu mâinile şi  întreg 
corpul (mişcări şi atingeri).
•  Le place folosirea instrumentelor sau preferă lecţiile în care sunt implicaţi activ/participarea 
la activităţi practice.
•Îşi pot aminti foarte bine lucrurile pe care le-au făcut o dată, le-au exersat şi le-au aplicat în 
practică (memorie motrică).
•Au o bună coordonare motorie.
•Studiaţi cu muzică în fundal.
•Decoraţi clasa, mediul în care lucraţi cu hârtie colorată. De asemenea puteţi să vă acoperiţi 
banca, biroul, masa. Alegeţi culoarea favorită care vă ajută să vă concentraţi. 
•Încercaţi să citiţi prin folii transparente colorate, care ajută la concentrarea atenţiei.
•Luaţi frecvent mici pauze.
•Ca tehnică de învăţare şi memorare, ţineţi ochii închişi şi scrieţi ideea în aer sau pe o suprafaţă. 
Găsiţi imaginea şi sunetul cuvintelor în minte. Mai târziu, când vreţi să vă amintiţi informaţia, 
închideţi ochii şi încercaţi să vedeţi cu ochii minţii şi să auziţi ideile învăţate anterior.
•Când învăţaţi  o nouă  informaţie, confecţionaţi  cartonaşe colorate în care să  includeţi  ideile 
esenţiale, cuvintele cheie.

Identificarea  şi  recunoaşterea  stilurilor  de  învăţare  se  poate  realiza  prin:  observarea  şi  analiza 
propriilor experienţe de învăţare; aplicarea unor chestionare specifice; discuţii cu specialiştii de la 
cabinetele de asistenţă psihopedagogică; informarea cu privire la stilurile de învăţare din dorinţa de 
autocunoştere; participarea activă la activităţile practice cu această temă, la disciplina consiliere şi 
orientare sau la unele discipline opţionale; implicarea în programe educaţionale cu această temă.    
Bibliografie:
   Cucoş, C., Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2002;
               Pânişoară, O., Comunicarea eficientă, Editura Polirom, Iaşi, 2006.
               

 Prof. Macarie Cristina
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     Hai la Pedagogic !!!

Liceul nostru se află printre liceele de elită ale oraşului, dar şi ale judeţului Mureş. Recent 
numele  acestuia  a  fost  schimbat,  trecând  de  la  titulatura  de  „liceu”  la  statutul  impunător  de 
„Colegiu Național”. Acest fapt nu trebuie trecut cu vederea de către noi, elevii, ci să înţelegem că 

este o mare realizare de care putem fi mândri.
Obținerea acestui nou statut nu este  întâmplătoare, 
ci  se  datorează  efortului  de  generații  întregi  de 
profesori și elevi ai acestei școli.
Particularitatea  școlii  noastre  este  dată  de  oferta 
educațională  care  are  un profil  unic  în  județ,  cel 
pedagogic. Acest profil are un rol foarte important 
în  societate,  urmând ca elevii  ce  studiază  aici  să 
ajungă,  la  rândul  lor,  să  pregătească  micii  elevi, 
formându-le  și  dezvoltându-le  abilităţile  de 
cunoaştere, educându-i și pregătindu-i pentru viață. 
În ultimii ani, liceul a „prosperat” prin intermediul 
elevilor  bine  pregătiţi  de  profesori  severi,  dar 
umani, promovând o educație de calitate. Elevii de 
la profilul pedagogic și nu numai, sunt deosebit de 
talentați,  având  prilejul  să-și  manifeste  calitățile 
artistice  în  numeroasele  activități  organizate  în 

cadrul școlii: Ziua Educației, Balul Bobocilor, 
Zilele Școlii, Parada portului popular 
(de  Ziua  Națională),  activități  de  voluntariat 
(SNAC) etc.

Până  şi  spaţiul  în  care  este  plasată 
școala  este  unul  absolut  special:  multă 
verdeață, un părculeț minunat pe care îl iubește 
toată lumea (inclusiv veverițele). Nici o şcoală 
din oraş nu posedă o curte mai frumoasă ca a noastră (așa cred eu!) Aflându-se chiar pe culmea 
dealului, şcoala beneficiază de o imagine panoramică a oraşului, absolut  încântătoare, iar de jos, 
școala este asemenea unui înțelept bătrân care își așteaptă discipolii pentru a le împărtăși tainele 
lumii.

Sunt foarte mândră de școala mea și fericită că am făcut o alegere care mi se potrivește de 
minune! Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” este a doua mea casă și nu numai pentru 
că locuiesc în internat, ci și pentru că aici totul poate deveni atât de familial pentru orice elev venit 
să deschidă ușile spre cunoaștere.

                                                                      Grama Oana, Clasa a X-a A
                                                                                        Coordonator Prof. Gabriela Iliescu 

�30



Voluntariat 
   SNAC 

Săptămâna fructelor și a legumelor donate

În cadrul acțiunii „Săptămâna fructelor și a 
legumelor  donate"  la  Colegiului  Național 
Pedagogic  „Mihai  Eminescu"  au  fost 
colectate peste 235 de kg legume și fructe. la 

întrecerea lansată  între  clase,  fruntași 
ai donațiilor au fost: locul al III – 27,3 
kg,  clasa  a  XI-a  B;  locul  al  II-lea  – 
42,3 kg, clasa a XII-a C; locul I clasa a 
IX-a A, 132,1 kg donate. 
Donațiile  făcute  de  elevii  Colegiului 

Național  Pedagogic  „Mihai  Eminescu": 
mere,  portocale,  banane,  nuci,  cartofi, 
morcovi, castraveți, varză, ardei, au ajuns la 
Casa  „Sf  Iosif"  din  Odorheiul  Secuiesc, 
unde 8 măicuțe au în grijă în jur de 140 de 
copii  orfani  sau  care  provin  din  familii 
defavorizate. 
Produsele donate au fost de un real ajutor, 
pentru  că,  așa  cum ne  spuneau  măicuțele, 
orice donație e bine venită, în prag de iarnă.
Le mulțumim elevilor și  cadrelor didactice 
cu sprijinul  cărora am reușit  să  le  aducem 
zâmbetul  pe  buze,  copiilor  și  ocrotitorilor 
acestora.

    
                                                               Coordonator: Prof. dr. Beatrice Standavid 
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Voluntariat

Două zile de aventură în lumea stelelor

La începutul lui noiembrie 2018 a avut loc Festivalul Județean pentru copii: 2 zile de 
aventură în lumea stelelor! 

Scopul acțiunii a fost acela de a înființa un grup de animatori pentru copii. S-a dorit 
formarea unei generații de tineri în spiritul toleranței, a solidarizării și a empatiei, care 
vor organiza programe de calitate destinate copiilor mici.

Proiectul a avut mai multe etape. Mai întâi elevi ai Colegiului Național Pedagogic 
„Mihai Eminescu” au participat alături de alți tineri la un curs de formare de animatori. 

Activitățile proiectului au fost: introducere în lumea animatorilor de copii, realizată 
prin jocuri  interactive;  jocuri  de teambuilding,  pentru că  acești  voluntari  vor  lucra în 
echipă și în viitor pentru realizarea proiectelor culturale; animație experimentală, mimă, 
teatru forum, teatru forum cu piesă,  diferite jonglerii,  cafetieră  publică  de animație și 
project-management cultural. 

Voluntarii  au  avut  prilejul  de  a  experimenta  cunoștințele  acumulate,  și  la  alte 
programele culturale pentru copii organizate de către Asociația Creativity. 

Activitatea Două  zile de aventură  în lumea stelelor s-a bucurat de succes, elevii 
școlii  noastre asumându-și  cu responsabilitate  rolul  de animatori  în cele două  zile  de 
festival.

Un curs pentru viitor
Asociațiația Creactivity este o organizație înființată în 30 septembrie 2014. Aceasta 

organizează activități de asistență socială, cum ar fi excursii, tabere, festivaluri, atât în 
România, cât și în străinătate.

Această  asociație  încurajează  copiii  să  renunțe  la  multele  ore  petrecute  în  fața 
calculatorului, sau a televizorului. Îi îndemnă să petreacă mai mult timp în aer liber, să 
socializeze, dezvoltându-și astfel creativitatea, personalitatea, reușind să-și descopere noi 
talente.

Am participat la cursul de animatori pentru copii, deoarece ne-au atras obiectivele 
cursului și perspectiva de a lucra cu cei mici. Încă de la început am știut că tot ce vom 
învăța aici, vom putea folosi mai târziu, când vom lucra ca educatoare sau ca învățătoare.

În timpul acestui curs am învățat multe lucruri despre psihologia copilului, am învățat 
să lucrăm în echipă și să clădim o „familie” frumoasă – familia Creativity.

Am participat la proiectul „Două zile de aventură în lumea stelelor”, în ambele zile 
ale festivalului. Am putut aplica ceea ce am învățat la cursul de pregătire, am putut exersa 
practic, elementele de teorie care ne-au fost predate.

Pe  parcursul  acestui  voluntariat  ne-am  facut  prieteni  noi,  ne-am  dezvotat 
personalitatea, am învățat multe lucruri și  cel mai important,  am învățat să  lucrăm în 
echipă.  Munca în echipă  îi  face pe oamenii  obișnuiți  capabili  de rezultate mărețe.  În 
societatea de astăzi este foarte important să te poți adapta la munca într-o echipă și să 
lucrezi alături de oameni diferiți de tine. Capacitatea de a lucra în echipă consolidează 
abilitațile sociale și  emoționale,  contribuie la dezvoltarea abilitaților de comunicare și 
crește încrederea de sine.

                 Bodnar Elena, Mihaly Timea, clasa a IX-a A.
                 Coordonator: prof. dr. Beatrice Standavid
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