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““Succesul înseamnă a fi în stare 

să mergi din eşec în eşec, fără 

să-ţi pierzi entuziasmul” 

 Winston Churchill 
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ROSE-n școală 
 

Școala-n ROSE 

Școala nu este o clădire, cu ziduri groase 
și ferestre...este un loc unde copiii vin cu visele-n 
ghiozdan, cu jucării și pleacă mari, adulți, pregă-
tiți să lupte cu valurile vieții. Școala este locul 
care formează, educă, împlinește; unde fiecare 
copil găsește modele de viață, de a fi, de a exista. 
E locul unde aceștia își petrec copilăria, adoles-
cența și, unde alături de profesori, învață să mear-
gă „pe valuri în picioare”. Noi, profesorii, suntem 
lumina, care le ghidează pașii, îi ajutăm să devină 
mai buni, să zboare, să fie ei înșiși, să se creeze, 
să aibă încredere în ei înșiși pentru a putea ajunge 
cât mai departe. 

Alături de noi, copiii cresc, își deschid ari-
pile să zboare spre înalt, spre cer, spre 
Sus...Cadrele didactice din cadrul Liceului cu Pro-
gram Sportiv Galați sunt dornice de schimbare, de 
ajutor, de a se ridica, forma și urma copiii spre 
visul lor. Proiectul Rose ne ajută să petrecem mai 
mult timp alături de elevii noștri, de a le fi sprijin 
și înțelegere, de a-i ajuta să facă mai ușor față 
examenului de maturitate care–i așteaptă. 

    Pas cu pas, vom reuși împreună să depă-
șim barierele vieții și să ajungem spre Soare, spre 
cunoaștere, spre noi-înșine. Împreună vom înscrie 
file importante din viața copiilor, elevilor noștri 
și, de ce nu, a noastră  

Liceul cu Program Sportiv Galați este be-
neficiarul unui grant de 100.000 de euro și înce-
pând cu anul școlar 2018 – 2019, timp de 4 ani, va 
implementa proiectul ROSE cu titlul ”Totul pentru 
școală, totul pentru educație”, proiect ce se adre-
sează tuturor elevilor de liceu și are ca scop princi-
pal creșterea promovabilității la examenul de 
BAC. 

În cadrul acestui proiect, pe lângă activită-
țile remediale, care însumează peste 380 de ore 
anual, elevii vor putea lua parte la numeroase acti-
vități extracurriculare menite să le îmbunătățească 
bagajul de cunoștințe și să le dezvolte noi calități 
și capacități intelectuale de care se vor folosi în 
viitor atât pentru a depăși cu succes perioada exa-
menelor cât și pe mai departe în lungul drum prin 
viață ce îl mai au de parcurs. Inclusiv această re-
vistă, aflată acum la primul număr, este rodul 
muncii elevilor alături de cadrele didactice impli-
cate în proiect, și nu numai, în cadrul activității 
”Revista Școlară”. Pe lângă această activitate, ele-
vii se vor dezvolta în cadrul ”Clubului de debate”, 
al ”Clubului de robotică” și al ”Clubului de teatru-
film”. 

Tot o formă de acumulare de cunoștințe 
într-un cadru non formal dar și o formă de motiva-
re pentru elevii merituoși și serioși, merită aminti-
tă și excursia tematică de trei zile organizată în 
acest an pe traseul Galați – Suceava – Gura Hu-
morului – Borșa – Sighetul Marmației – Săpânța – 
Tg. Mureș – Sighișoara – Rupea – Galați, cu obie-
ctive istorice, geografice și literare foarte impor-
tante pe tot traseul cum ar fi: Casa Memorială 
”Ion Creangă”, Cetatea de Scaun a Sucevei, Mu-
zeul Etnografic al Bucovinei, Memorialul Victi-
melor Comunismului din Sighetul Marmației, Ce-
tatea Sighișoara, Cetatea Rupea etc.  

Pe lângă toate aceste activități o compo-
nentă importantă a programului este reprezentată 
de activitatea de dotare și renovare a cabinetului 
ROSE în care se vor desfășura majoritatea activi-
tăților prevăzute în proiect și a cabinetului psiho-
pedagogic în care se vor desfășura activități speci-
fice. 

Cu speranța că toate vor funcționa conform 
așteptărilor, fără sincope majore și cu beneficii 
pentru toți, echipa de implementare a proiectului 
vă invită să punem cu toții umărul la atingerea tu-
turor indicatorilor de performanță asumați în pro-
iectul nostru.  

Coordonator proiect, Valeriu Apostol 
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Toamna, culorile sunt mai vii, iar sufletul caută și mai multă 
poezie, iubire, împlinire...motive mai multe de a sărbători 
viața. Astfel, în pașii toamnei, școala noastră, Liceul cu Pro-
gram Sportiv Galați, își îmbracă hainele de sărbătoare și își 
încarcă bateriile pentru a sărbători ziua ei, mereu în aceeași 
zi, de ziua Sfântului Dumitru, ocrotitorul acestei instituții. 

Renăscută din cenușă, s-a înălțat spre uimirea tuturor, reluân-
du-și locul și rolul de odinioară. Văruită și amenajată nou,    
s-a îmbrăcat în crizanteme și în zâmbete. Foști și actuali pro-
fesori, elevi, părinți ne-au călcat pragul, sărbătorind împreu-
nă încă un an de existență, în același timp și sub aripa cele-
brării „ Marii Uniri”. 

S-a cântat, s-a dansat, s- a recreat lumea lui Păcală, ne-am îmbrăcat în culorile naționale, am definit 
sipitul românesc prin ceea ce avem mai pur, mai frumos: sport, istorie, glume, muzică și dans. Românul s-a 
născut poet, s-a născut să iubească și să se bucure din plin de viață. 

Momente de mare sărbătoare, bucurie și voie bună petrecute mai bine de două ceasuri împreună. 

Liceul cu Program Sportiv a fost și va rămâne un simbol al vieții gălățene, al vieții sănătoase, al armo-
niei și bunei dispoziții. S-a înălțat iar, s-a îmbrăcat in straie de sărbătoare și-și cântă cu grație destinul. 

“La mulți ani, Liceul cu Program Sportiv” și tuturor celor care-l înalță și-l definesc! 

Prof. Marilena David 

“ Mi se face frig, spuse Pământul,  
Frunzei... 
Iar ea îl înveli. 

Și așa s-a născut Toamna.”  

La Mulți Ani …     

de ziua ta! 
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Professor coordonator—Panaite Arizona 

Elev, clasa a V-a A 

Familia mea 
De Hodorogea Ştefan  

 Familia este pentru mine ceea ce iubesc cel mai 

mult. Ea este comoara cea mai de preţ. Este lumea mea 
de poveste, o lume de magie şi culoare.  

 Când vorbesc despre familia mea, primul meu 
gând este legat de cel mai frumos lucru pe care îl am pe 
această lume şi acest lucru îl reprezintă părinţii mei. 
Pentru mine ei sunt tot ceea ce înseamnă viaţă şi feri-
cire. Noi suntem o familie fericită. Mama este o bună 
gospodină şi este fiinţa cea mai dragă din viaţa mea. Cu 
ea vorbesc zi de zi, ei îi povestesc  ce-am făcut la şcoală, 
ei  îi spun tot ce-mi trece prin cap. Pe tata îl văd mai rar, 
deoarece lucrează departe de casă, dar asta nu este o 
problemă pentru mine. Pot spune că îl iubesc la fel de 
mult ca pe mama . 
 Cea mai mare bucurie este atunci când ne întâlnim şi 
petrecem mai mult timp împreună. Am cea mai frumoa-
să familie din lume şi sunt mândru cu părinţii mei, care 
mă sprijină şi mă ajută ori de câte ori am nevoie.  
    

  Nu ştiu cum va fi în viitor şi pe ce cărări mă va purta viaţa, 
dar, cu siguranţă, îmi voi aminti cu drag de familia mea.  
  Familia este propria mea poveste, este un regat fermecat în 

care totul pare simplu, frumos şi fără griji! 

Professor coordonator—Panaite Arizona 

Elev, clasa a V-a A 

de Miruna-Daniela Basarab 

  În ajunul Crăciunului, afară ningea liniştit, 

pomii erau acoperiţi de o plapumă de albinuţe 
albe, iar casa mirosea a bunătăţi. 
  Îmi priveam bradul încărcat de globuleţe 
strălucitoare. Admirându-l, mă gândeam ce cadou 
o să primesc şi anul acesta, ştiind că am fost destul 
de cuminte şi am împodobit cu multă dragoste 
bradul, care stătea falnic în colţul camerei, dar care 
lumina întreaga încăpere cu steluţele multicolore. 
Îl aşteptam pe Moş Crăciun... 
  Cred că am adormit. Deodată, cu o voce 
răsunătoare, bradul îmi mulţumi că l-am împodobit 
aşa frumos şi-mi spuse că-i va sugera Moşului      
să-mi aducă cel mai frumos cadou. 

 În dimineaţa de Crăciun, când m-am trezit, 
bradul stătea drept ca un soldăţel, nemişcat şi mut de 
parcă nu mi-ar fi vorbit cu câteva ceasuri în urmă. Sub 
el, împachetat în hârtie sclipitoare, cadoul pe care mi-l 
doream de mult. Alături, o scrisoare... O citesc... era 
de la Moşu’! Îmi spunea să fiu la fel de ascultătoare şi 
cuminte, pentru că el mă va răsplăti mereu cu cadouri 
frumoase.  

  Era o zi frumoasă de vară. Mă aflam 

în parc, alături de părinţii mei.  

 Încercam să merg pe bicicletă. Mai 
întâi m-am străduit să-mi ţin echilibrul, 
apoi să dau din pedale. Am căzut de multe 
ori, dar mama şi tata m-au încurajat. La un 
moment dat, m-am rănit destul de tare. 
Părinţii au venit în grabă. Am plâns foarte 
mult. Mama m-a aşezat pe bancă, iar tata 
mi-a pus pansamentul şi mi-a spus: 

 - Joacă-te puţin şi-o să-ţi treacă!  

Asta am şi făcut. M-am dat în leagăn, apoi 
m-am întors la bicicletă. Am exersat o 

vreme, după care ne-am dus acasă.  

Mama mi-a spus: 

 - Ştii că vom fi mereu alături de tine! 

 - Ştiu şi vreau să vă spun că vă iubesc 
foarte mult! 

 A doua zi am încercat iarăşi să merg 
pe bicicletă. Eram cu verişorii mei. 
Neatent, într-o fracţiune de secundă, am 
pierdut controlul şi era să mă ciocnesc de 
o maşină. 

 ... Până la urmă am învăţat şi mersul 

cu bicicleta. Am trecut încă un test al 
vieţii. Nu m-am lăsat, iar părinţii mi-au 
fost alături şi-mi vor fi alături până la 
moarte. Fără ei nu ştiu dacă aş fi avut 
curaj. 

 Familia este viaţă. Familia e o 
frânghie ale cărei noduri nu se desfac ni-
ciodată! 

ȘERBAN ANDREI 
TEODOR  - CLASA 
a V-a A 

PROF. PANAITE 
ARIZONA 
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… continuare din pagina 4   
   În acel an am fost foarte fericită de Crăciun, 
alături de familia mea. Am fugit repede la mama şi i-
am arătat scrisoarea. Toţi am primit câte un cadou 
drăguţ: mama – o rochie roşie, tata – o pereche de 
mănuşi de box şi o minge de baschet, sora mea – o 
păpuşă cu ochii albaştri şi părul negru, bunica – un set 
de croşetat, iar bunicul – o pălărie. 
  Copiii veneau unii după alţii să ne colinde, noi le 
dădeam cozonac, nuci şi bani. Şi eu am fost la colindat 
la rude de-ale noastre. Părinţii au organizat o mică 
petrecere. Am cântat şi am dansat, am mâncat cozonac 
şi alte mâncăruri tradiţionale.  

Sper să petrecem la fel în fiecare an! 

Professor coordonator— Panaite Arizona 

Elev, clasa a V-a A 

de Ștefan Pecheanu 

M-am născut într-o zi de toamnă. Mi-am dat seama că o fiinţă 

gravita în jurul meu, ghicindu-mi mereu intenţiile şi oferindu-mi    
ce-mi doream. Ea este mama, care mă înconjoară cu dragostea ei 
şi pentru care nimic nu este prea obositor sau prea mult când este 
vorba despre mine.  
 Alături de mama, tata se îngrijeşte în fiecare clipă să nu-mi 
lipsească nimic. El este partenerul meu de nebunii. El îmi face 
mofturi cu care mama, care este mai strictă, nu prea este de 
acord. Tata mă iubeşte grozav de mult. Ar face orice pentru ca mie 
să-mi fie bine. Părinţii mei îmi sunt alături în fiecare zi, la fiecare 
pas, încercând să mă pregătească pentru saltul pe care va trebui 
să îl fac singur, la un moment dat, în viaţă. 
 Alături de părinţi, bunicii mă iubesc și ei nespus de mult. Eu sunt 
lumina ochilor lor. Uneori, văzându-i pe ei cum privesc la mine ca 
la o icoană, mă întreb de câtă iubire este capabil un om. Îmi pare 
că toată viaţa lor, toate speranţele, le văd în mine. 
 Ţin minte cum tata a răscolit toată ţara, ajungând apoi să-mi 
cumpere o jucărie din străinătate, prin intermediul cuiva, pentru că 
în România nu se găsea – şi asta doar pentru ca eu, care aveam 
patru ani, să nu fiu dezamăgit de venirea lui Moş Crăciun.  
 Mama nu-şi mai aminteşte mare lucru din primii mei doi ani de 
viaţă, pentru că în aceşti doi ani ea nu a dormit nicio noapte în-
treagă. Dar, oricât ar fi fost de obosită, nu uita să mă îngrijească, 
să se joace cu mine, să mă iubească.  
 Bunica Titi a umblat într-o noapte prin tot oraşul pentru 
că mie îmi era poftă de murături. Într-un final, mi-a adus 
ceea ce-mi doream. 
 Bunica Ana s-a transformat în orice jucărie am vrut. Şi 
cel mai des în coş de baschet, stând cu mâinile des-
făcute, ca eu să arunc mingea. Tataia m-a purtat pe 
umeri şi în spate până când nu a mai putut să mă ridice. 
Aveam deja şapte ani! Pe ei nimic din aceste lucruri nu    
i-a obosit, nu i-a supărat, ci au făcut totul cu naturaleţea 
unor fapte normale.  

 Privindu-mi familia, mă simt mândru că fac parte din 

ea, dar mă face şi responsabil. Sunt parte din familie, 

având îndatoririle mele şi participând la viaţa acesteia.  

        FAMILIA 

     LOCAŞ AL DRAGOSTEI 

 Privindu-mi familia, mă simt mândru că fac parte din ea, dar mă 
face şi responsabil. Sunt parte din familie, având îndatoririle mele 
şi participând la viaţa acesteia.  
 Încerc să fiu cât de bun pot şi să răsplătesc aşteptările celor 
care au investit atât de mult în mine. Nu pot să-mi imaginez că-i 
voi dezamăgi.  
 Familia pentru mine este locul unde mă simt acasă, unde mă 
simt protejat şi iubit. Este locul unde am învăţat să iubesc şi să 
dăruiesc iubire. 
 La şcoală am învăţat că există o întreagă legislaţie care 
priveşte familia, cu drepturi, îndatoriri, şi care ar trebui să ne în-
veţe despre relaţiile dintre membrii acesteia.  
 Eu nu cred că se poate inventa o lege despre iubire. Cred că 
despre familie şi despre iubire se poate învăţa doar în familie. O 
cărţulie, oricât de frumos ar arăta, nu-ţi poate aduce nimic din 
experienţa de zi cu zi pe care ţi-o oferă familia. Iar lecţiile pe care 
le înveţi în familie sunt săpate cu litere mari în inimile membrilor 
ei. Ele nu se uită niciodată 

 Familia, locaş al dragostei, îmi oferă tot ce are ea mai bun, mai 

curat, mai frumos, iar eu, la rândul meu, o cresc, o protejez şi o 

iubesc. 
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prof. înv. primar Nicoleta Tudose 

 

Activitatea extracurriculară e o componentă 
educaţională valoroasă şi eficientă, căreia orice cadru 
didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în 
primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de 
realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asig-
urând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită 
stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activi-
tăţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor 
pentru şcoală şi pentru oferta educaţională.  

Astfel, putem propune o serie de activităṭi 
atractive, datoritǎ formelor lor variate (sportive, cul-
tural-ştiinţifice, întâlniri cu scriitori, cluburi de şti-
inţǎ, serbǎri şcolare, drumeţii, excursii, tabere, expe-
diţii, concursuri, vizionǎri de spectacole, vizite la 
muzee, biblioteci sau alte instituṭii,  etc.). Au caracter 
formativ-educativ, sunt facultative sau opţionale, cu-
nosc modalitǎţi diferite de finanţare, nu presupun 
acordarea de note şi evaluarea riguroasǎ, promoveazǎ 
munca în echipǎ, presupun un demers cross-/trans-/
interdisciplinar, sunt dirijate de personal specializat, 
aflat în strânsǎ legǎturǎ cu pǎrinţii, elevii, diferite 
organizaţii.  

Una din aceste activităṭi este participarea la 
proiecte educaṭionale. Participarea la proiectele euro-
pene sunt demersuri inedite, complexe şi foarte utile, 
atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. 
Acestea asigură dezvoltarea  elevilor pe  multiple 
planuri. Inițierea și derularea de activități în partene-
riat reprezintă o provocare pentru educatorul de azi, 
necesitând mult  dinamism în derulare, responsabili-
tate în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor. 
Ştim că platforma etwinning.net oferă: instrumente 
pedagogice care integrează noile tehnologii în pro-
cesul de învăţare; implicarea în activităţi curriculare 
comune; apropierea de celelalte ţări participante şi 
mai buna cunoaştere a acestora; participarea 
profesorilor la o reţea europeană şi oportunități 
pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea în 
proiecte internaţionale şi prin participarea la semina-
rii internaţionale de formare/ schimburi de experi-
enţă; un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi 
pentru profesori; recunoaşterea oficială şi o mai mare 
vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel 
naţional şi european; premii anuale şi certificate 
naţionale şi europene de calitate pentru cele mai bune 
proiecte. 

Un proiect realizat pe platforma eTwinning 
implică angajarea a cel puţin două şcoli din două ţări 
europene diferite, dar şi parteneri din diferite ṭări. 
Activităţile de proiect se desfăşoară cu ajutorul 
tehnologiilor informaţiei şi comunicării (TIC). 
Şcolile comunică şi colaborează pe Internet. Proie-
ctele nu beneficiază de susţinere financiară, nu există 
restricţii de natură administrativă, iar întâlnirile face-
to-face nu sunt necesare.  

Un proiect eTwinning poate fi realizat de două 
sau mai multe cadre didactice, echipe de cadre dida-
ctice sau catedre, bibliotecari, directori şi elevi din 
toată Europa. Colaborarea se poate axa pe o singură 
disciplină sau poate fi interdisciplinară, beneficiind de 
sprijinul TIC.  

Proiectul la care suntem parteneri în acest an 
şcolar se numeşte „Colours through the seasons” şi 
este iniţiat de Laineda Zakarienė de la Şcoa-
la ,,Šaltinio'' Progimnazija – Lituania şi Paulina Ry-
marz de la Przedszkole nr 12 "Plastusiowo" Gniezno 
– Polonia, alaturi de care mai participă profesori şi 
elevi din Grecia, Spania, Italia, Turcia, Serbia, Portu-
galia.  

În cadrul proiectului, elevii află mai multe 
despre anotimpurile din diferite părți ale Europei, 
învață multe lucruri interesante despre școlile 
partenere (cultura, istoria țărilor lor,  

La activităṭile finale, vom îmbina în mod cât 
mai plăcut activitătile din sala de clasă cu cele des-
făşurate în aer liber. 

Aşadar, în vederea creşterii interesului 
şcolarilor pentru cunoaştere şi a dezvoltǎrii unor trǎiri 
emoţionale autentice, activitǎţile nonformale trebuie 
sǎ ţinǎ cont de interesele, înclinaţiile, preocupǎrile, 
preferinţele elevilor. Îmbinăm astfel utilul cu 
plăcutul, activităṭile din clasă cu cele din aer liber şi 
elevii sunt mult mai receptivi la toate informaṭiile noi  
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De prof. David Marilena 

Studentă fiind la Master, anul II, am primit o temă incitantă la unul dintre examenele acestei sesiune, Etică și deontologie, la 
alegere, despre ceva care ne interesează pe noi, care ne „macină” în acest moment al vieții noastre. De mult am în gânduri afirmația lui 
Camil Petrescu și anume că „Cei care se iubesc, au drept de viață și de moarte unul asupra celuilalt”. O temă pe cât de generoasă, pe atât 
de interesantă, privită din perspectivă etică, deontologică și bioetică și mai ales intrigantă. Propun o „întâlnire la popotă ” unde să refle-
ctăm asupra acestei idei... 

“ O iubire pe care ești nevoit să o păzești cu atâta strășnicie, nu reprezintă nimic. Dar tocmai asta n-au să înțeleagă niciodată oamenii 
cu adevărat geloși.”                                        Fiodor M. Dostoevski 

          Iubirea este una dintre temele fundamentale ale literaturii din toate timpuri-
le şi din toate epocile literare. Acest sentiment uman complex, în care oricine îşi 
poate găsi împlinirea şi echilibrul sufletesc, se poate asocia cu explorarea propriu-
lui suflet, cu o modalitate de cunoaştere sau cu multe alte sentimente. Pentru că, 
aşa cum observa Emil Cioran, „iubirea are atâtea feţe, atâtea devieri şi atâtea 
forme, încât este destul de greu să găseşti un sâmbure central sau o formă tipică” 
a acestui sentimen  

În literatura română, tema iubirii este abordată de mulţi scriitori, indiferent de 
formula estetică ilustrată de romanele lor. Că este vorba despre romanul de tip 
realist – obiectiv ( Enigma Otiliei de George Călinescu, Ion de Liviu Rebreanu ) 
sau despre romanul de tip subiectiv, iubirea este una dintre coordonatele esenţiale 
ale evoluţiei personajelor. Astfel, se poate vorbi despre sentiment care stă sub 
semnul instinctualităţii în cazul personajului Ion, al lui Liviu Rebreanu, despre  o 
iubire adolescentină în cazul lui Felix Sima, despre o iubire matură, poate ultima 
şansă la împlinire sentimentală, în cazul lui Leonida Pascalopol.  

Romanul lui Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, se înscrie în seria operelor de analiză psihologică, 
în care luciditatea şi conştiinţa diferenţei dintre sine şi lume potenţează trăirea oricărui sentiment, deci şi a sentimentului de dragoste. 
Iubirea este una dintre marile obsesii ale personajului – narator Ştefan Gheorghidiu, care se încadrează în tipul intelectualului lucid, preo-
cupat să înţeleagă diferenţa dintre absolut şi relativ, dintre realitate şi autosugestie. Alcătuit din două părţi care n-au între ele decât o legă-
tură accidentală ( în opinia lui George Călinescu ), acest roman este – după opinia lui Perpessicius - , romanul „unui război pe două fron-
turi”: cel al iubirii conjugale şi cel al războiului propriu-zis, ceea ce-i pricinuieşte eroului „un neîntrerupt marş, tot mai adânc în conşti-
inţă”.  

Din punct de vedere religios, dragostea creștină este de la 
Dumnezeu și e dată omului în dar. Fără puterea dragostei, credin-
ța obosește, iar nădejdea se ofilește și scade mereu. Dragostea 
este podoaba cea mai frumoasă cu care Dumnezeu înveșmântează 
inima frântă și smerită. Putem vorbi, în situația dată, despre dra-
goste creștină? O iubește Gheorghidiu curat, frumos pe Ela, încât 
să-și simtă sufletul înălțat, vibrând, purificat? E Ela un dar de la 
Dumnezeu pentru Gheorghidiu? 

Dragostea este, ca virtute teologică, cea mai mare dintre toa-
te, deoarece, prin natura sa, le implică pe celelalte virtuți. Nu poți 
să iubești dacă nu ai credința puternică și statornică. Ori această 
afirmație nu-și are fundament religios: nimeni nu are 
dreptul de a decide viața celuilalt, dacă, cât și cum trăieș-
te. Iubirea e cel mai frumos sentiment care te înalță, atât 
pe tine cât și pe cel de lângă tine și în nici un caz nu tre-
buie să fie condiționată de cineva. Iubirea oferă și nu aș-

“ Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoi-
toare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește
[...]dragostea nu gândește răul”. Ștefan Gheorghidiu e 
măcinat tot romanul de gelozie, de incertitudine, de teamă. 
Ochii sufletului îi sunt umbriți de “o noapte ”continua. Ar 
dezerta, ar fugi, ar omorî, spune el, în numele iubirii. Dar 
iubirea nu cere asemenea sacrificii, nu cere jertfă, nu întu-
necă, nu ucide, nu naște monștri. Dragostea adevărată e 
caldă, calmă, unge sufletul și mângâie toate durerile. Ali-
nă. Purifică. Iubește. Nicio persoană nu are dreptul de a 
lua viața celui pe care consideră ca-l iubește. Oricât de 
mult ar greși. Ei au dreptul de a dărui fericire, iubire, pro-
tecție, dreptul de a-l ajuta să înțeleagă pe cel de lângă el. Ela, perso-
najul feminin din umbra lui Gheorghidiu, nu are drept la replică, nu 
are voce, nu trăiește decât din perspectiva acestuie, fiind un El în 
variantă feminină  

 La intervenția colegilor săi de la popotă „Cu ce drept să 
ucizi o femeie care nu te mai iubește?”, o intervenție justificată 
din punct de vedere al dreptului fiecărui om la viață, Gheorghidiu 
are o reacție radicală: „ O mare iubire e mai curând un proces de 
autosugestie...trebuie timp și trebuie complicitate pentru forma-
rea.[...].Totuși, femeia crede că din această simbioză sentimenta-
lă, care e iubirea, poate să-și ia înapoi numai partea pe care a 
adus-o ea fără să facă rău restului[...].”Problema e mult mai am-
plă, ideea e că, din perspectivă creștin-ortodoxă, viața e un dar de 
la Dumnezeu și niciun om nu are drept de viață și de moarte asu-
pra altuia, mai ales în numele iubirii  

 Din punct de vedere filosofic, la între-
barea „Ce este dragostea? Ce chipuri poa-
te cunoaște?”, fiecare are alte răspunsuri, 
nici unul nu poate fi contagios. Mai mult, 
raportând dragostea la ideea de căsătorie 
și din perpectivă filosofică, am crede că 
dragostea a adus oamenii împreună, din 
timpuri străvechi:o dragoste absolută, 
onestă, asumată  până la capăt. Nu există 
o logică pentru faptul de a iubi, astfel ex-
periența iubirii nu poate fi comunicată. 
Valorificând acestea la romanul nostru, se 
naște întrebarea dacă putem vorbi de 
dragoste între cei doi. Iubirea lor ia 
naştere sub semnul orgoliului. Chiar dacă 
la început Ela nu îi plăcea, Ştefan se 
simte, treptat, măgulit de interesul pe care 

i-l arată „una dintre cele mai frumoase studente de la Universi-
tate”. Personajul – narator mărturiseşte că orgoliul a jucat un rol 
important în constituirea relaţiei lor: „Orgoliul a constituit baza 
viitoarei mele iubiri”.  
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    Admiraţia celor din jur este un alt 
factor care determină creşterea în intensitate 
a iubirii lui Ştefan: „Începusem totuşi să fiu 
mulţumit faţă de admiraţia pe care o avea 
toată lumea pentru mine, fiindcă eram atât 
de pătimaş iubit de una dintre cele mai 
frumoase studente.” Pasiunea se adânceşte 
în timp, iar faptul că Ela trăieşte o admiraţie 
necondiţionată pentru viitorul ei soţ con-
tribuie la crearea iluziei că relaţia lor are o 
bază solidă. Pentru Ştefan Gheorghidiu, 
iubirea nu poate fi decât unică, absolută. 
Sentimentul pe care îl trăieşte în raport cu 
Ela devine raţiunea sa de a fi, modul de a se 
împlini în plan spiritual: „să tulburi atât de 
mistuitor o femeie dorită de toţi, să fii atât 
de necesar unei existenţe, erau sentimente 
care mă adevereau în jocul intim al fiinţei 
mele.”Cuplul trăieşte o perioadă liniştit, cu 
iluzia comuniunii perfecte. Ştefan e măgulit 
că universul lor domestic este dominat de 
prezenţa sa spirituală şi că Ela îl priveşte cu 
admiraţie, considerându-l o autoritate ab-
solută ( edificatoare în acest sens este scena 
în care cei doi au o discuţie despre „ce este 
filozofia…”, după ce Ştefan ţine o prelegere 

sclipitoare la Universitate, iar Ela e impre-
sionată de erudiţia lui ). 

  Din punct de vedere știintific, când iu-
bim pe cineva, prezența lui activează anu-
mite regiuni ale creierului nostru: hipotala-
musul, hipocampul și cortexul anterior. 
Acest lucru duce la inhibarea anxietății, la 
creșterea încrederii în sine și la reducerea 
comportamentului defensiv, anumite zone 
ale creierului activându-se și inhibând emo-
țiile negative. Raportând aceste informații la 
tema noastră, vom vedea că Ștefan Gheor-
ghidiu era în permanență neliniștit, se sim-
țea amenințat, gelozia născând monștri în 
întreaga sa ființă. Deci, nici pe departe, min-
tea lui Gheorghidiu nu cobora în suflet și nu 
trăia iubirea ca pe un sentiment înălțător, 
unic, eliberator. 

  Revenind la ideea de la care am pornit 
că” Cei ce se iubesc au drept de viață și de 
moarte asupra celuilalt” și studiind-o din 
mai multe puncte de vedere, reflectăm asu-
pra condiției umane, întrebându-ne care sunt 
principiile ce trebuie respectate pentru a 
avea o condiție ireproșabilă? A iubi pe cine-
va și a-ți asuma drept de viață și de moarte 
asupra ei, este legal, este moral? Răspunsul 
este acela că, din orice punct de vedere a-i 
privi tema, viața e unică, irepetabilă iar iubi-
rea este cea care înalță, fericește si nimeni 
are drept vital asupra celuilalt. Deontologic 
vorbind, e interzis în iubire a face rău, a 
produce suferință, durere omului de lângă 
tine. Oamenii care se iubesc ar trebui să-și 
ofere unul altuia momente fericite pe care să 
le traiască cu drag: să fie acolo când celălalt 
are nevoie de ajutor, de o privire caldă sau 
un simplu gest, privire care poate lumina și 
cel mai întunecat colț al sufletului celuilat, 
după cele afirmate de W. Shakespeare 
„Cursul dragostei adevărate, nu a fost ni-
ciodată neted.” Gelozia, incertitudinea, 
frica , teama, întunericul nu au ce căuta în 
sufletul unui om care a găsit iubirea adevă-
rata, ori Ștefan Gheorghidiu trăiește tulburat 
de toate aceste stări, Ela nu știm ce simte, ce 
trăiește, ce gândește, dacă cei doi trăiesc sau 

doar mimează iubirea sau conceptul de iubi-
re. Tensiunile, despărțirile şi împăcările 
devin un mod de existență cotidian până 
când Ștefan este concentrat, în preajma in-
trării României în război. Ela se mută la 
Câmpulung, pentru a fi mai aproape de el, 
iar relația lor pare să intre, din nou, pe un 
făgaş al normalităţii. Chemat cu insistenţă la 
Câmpulung, Ştefan obţine cu greu permisia, 
dar descoperă că Ela e interesată de asigura-
rea viitorului ei în cazul morţii lui pe front. 
Când îl vede pe G. pe stradă, e convins că 
Ela îl înşală, deşi nu are nicio dovadă con-
cretă, aşa cum nu a avut, de altfel, niciodată. 
Pentru Gheorghidiu, eşecul în iubire e un 
eşec în planul cunoaşterii. Analiza mecanis-
mului psihologic al erosului, semnificativă 
pentru toţi eroii lui Camil Petrescu, este 
dublată de o radiografie a tuturor conflicte-
lor interioare. Personajul recunoaşte că e 
hipersensibil, că nu poate fiinţa în limita 
canoanelor, dar nu acceptă ideea că realita-
tea propriei conştiinţe nu e valabilă în plan 
exterior. Deşi Ştefan Gheorghidiu este un 
analist lucid al stărilor sale interioare şi al 
evenimentelor exterioare, el nu poate să se 
detaşeze de subiectivitatea pe care gelozia şi 
orgoliul rănit i-o accentuează.  

  Urmărind problematica iubirii într-

un complicat mecanism de analiză al senti-

mentului, înfăptuit de un personaj – narator 

cu o structură sufletească unică şi originală, 

romanul lui Camil Petrescu ilustrează într-o 

manieră originală ideea că iubirea este cel 

mai atipic sentiment uman, imposibil de 

încadrat într-o „formă tipică”. Ştefan Gheor-

ghidiu scrie despre sine, chiar şi atunci când 

povesteşte despre Ela, iar istoria sentimente-

lor sale – iubire, orgoliu rănit, gelozie – 

dobândeşte o semnificaţie aparte prin pro-

funzimea şi luciditatea analizei.    

LEGENDA  CHIHLIMBARULUI DE LA COLȚI  - PROF. NICOLETA GUGU 

  Pe drumul de acces ce însoțește valea râului Buzău, de unde 

facem la dreapta, însoțind în continuare valea râului Sibiciu, ajun-
gem în localitatea Colți, unde în trecut, exista o rășină fosilizată 
numită ambră, chihlimbar sau succin, varietatea de chihlimbar din 
această zonă primind numele de romanit și fiind exploatată și fo-
losită la fabricarea unor bijuterii. 
      Chihlimbarul nu este altceva decât o rășina fosilizată iar des-
coperirea unor astfel de zăcăminte ne dau indiciile unui alt mediu 
natural existent în trecut. În zonă, existau păduri de conifere cu 
pini, unul dintre ele, Pinus succinifera, dând denumirea chihlim-
barului și de succină. Aceste rășini, care prin scurgere înglobau în 
ele furnici sau frunze, au fost acoperite de apele unei mări și sedi-
mentate, rășinile fosilizându-se și prezentându-se, fie sub forma 
unor țurțuri, picături sau acumulate sub scoarța trunchiurilor, 
având greutate și mărimi variabile. 
        Timp de secole, zăcămintele de chihlimbar au fost exploatate 
pe valea Sibiciului, la  Colți și la Sibiciu, de către sătenii de aici, 
care le-au denumit pietre ale Soarelui și le-au conferit calități pro-

tectoare și vindecătoare (chihlimbarul măcinat și amestecat cu 
miere era un leac împotriva durerilor de dinți și a celor de cap). 
         Primele exploatări de chihlimbar sunt apreciate ca fiind la 
câteva zeci de kilograme. Astăzi, la Colți, există singura colecție 
de chihlimbar din Romania și una dintre cele mai frumoase din 
lume, căreia, din obișnuință, vizitatorii au ajuns să-i spună: 
„Muzeul chihlimbarului”. Fala colecției, o piatră de 1,857 kg,a 
fost găsită întâmplător de un localnic. Cea mai mare bucată de 
chihlimbar din lume, cântărind 4 kg,a fost descoperită tot la Colți 
și în aceleași circumstanțe. 
         Multe locuri din apropierea satului se numesc chiar așa: 
Piatra Chihlimbarului, La Chihlimbar, În Chihlimbar. 
         Nicăieri în lume nu se întâlnesc atâtea nuanțe de culori, de 
ordinul sutelor: de la negru  opac la negru –verde, negru-galben, 
maro-sidefat pană la galben strălucitor. Nu exista o explicație 
științifică a faptului că în România se găsește atât de puțin chi-
hlimbar și totuși e cel mai frumos din lume. Dar, cine știe, poate 
că nu totul se explica științific…  
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  Uneori, femeia asta micuță 

bănuiește că este o neființă... un fel de 
cod, numere de 0 și 1 și iar 0 și 1, până 
când nu mai poate, nu mai are aer, până 
când respiră doar biți. Și atunci, cineva, 
înalt, cu ochii mari și degetele lungi cu 
buricele bătătorite, tastează vreo două 
ore în fața unui computer. îi dă o cu-
loare, o formă, haine, păr, buze, încrun-
tare, rotunjimi. Este ea, acolo undeva și 
totuși altcineva. Aceeași, dar cu alte 
puteri. Are o armă... un cuțit... ba nu! un 
pumnal(cu mânerul înnegrit și o piatră 
de jad încrustată aproape de lamă; și o 
lamă iute, dar murdară)! 
       El o tot plimbă din loc în loc, îi cere 
să sară sau să se așeze. Poate lui nu-i 
convine. E un skin obișnuit. Ei nu-i 
pasă, orice skin e bun. Uneori caracterul 
adoarme. Nu întelege de ce. Și mai ciu-
dat e că adoarme sprijinită de un perete 
sau poate pe un colț de pământ. În jurul 
ei, celelalte caractere se mișcă uniform, 
sacadat sau frenetic. El dispare. E trează 
acum. Nu știe cât timp a trecut. Nici nu 
contează. Tot ce știe este că trebuie să 
găsească niște cristale. Are puține lu-
cruri în ajutor, dar are mâna lui, de-
getele lui, care parcă o mângâie și o 
păzesc. În buzunar, un inel făcut dintr-o 
monedă veche, prea puțin valoroasă. 
Atârnat de cureaua de piele, pumnalul. 
În minte, degetele lui. Trebuie să găseas
-că acele cristale! Ceilalți vor lupta 
pentru ele.  
     Pleacă să caute obiectele magice în 
rețeaua aflată în semiumbră. El poate   
să-i lumineze harta întregii lumi! 

     - De ce nu mi-o deschizi? De ce nu o 
pot vedea? Nu-i mai bine să mergem 
direct acolo? 
  El este mut. Se preface că nu o 
aude? Poate nu vrea să-i răspundă sau 
poate chiar nu aude. E cam liniste, ce-i 
drept, pe aici.    -Dă muzica aia mai în-

cet! Sau măcar pune-ți căștile, că m-ai 
surzit! Cum de poți să asculți în contin-
uu același lucru? 
    - Taci, mamă, că nu e același lucru! 
Nu înțelegi tu muzica electronică! 
    - Pai, eu pricep doar instrumentele, 
nu prostii de-ale voastre... auzi, portativ 
virtual! O să ajungi să mănânci pâine 
virtuală! 
      Ea se întreabă cum de a putut să 
respire sub apă... Oricum nu simțea vreo 
diferență! Doar că mergea mai încet. De 
ce nu o face să alerge? 
    -Hei, tipule! M-am cam plictisit! 
Când găsim cristalul ăla? 
     Degetele lui tresar! Pădurea 
urmatoare ascunde monștri. Caută 
coduri... caută arme! Inima ei tresare! 
Mâna coboară instinctiv către șold. 

Fierul e rece. 
     Miturile oamenilor reali s-au strâns 
aici. Fluturi, vrăjitoare, monștri blânzi, 
prinți haini, rătăcitori curajoși... ea, 
căutând cristalele! Ochii lui o privesc 
agitat. Caută întunericul... ce se ascunde 
dincolo? El caută prin ea o poveste. Ea 
trebuie să apere iubirile tuturor 
visătorilor, dragostea omului real! Să 
salveze cristalele! Zilele trec pe tărâmul 
2D-- ei zic 3D, dar ei nu stiu-- ea șimte 
realitatea ei, până și zilele sunt 2D! 
    -Stai de șase ore pe scaunul ăla! Eu 
nu am apă în frigider și tu n-ai minte în 
cap! 
    - Las’ ca o să cobor să iau! 
    Adoarme uneori înaintea unei lupte. 
Alteori adoarme cu ochii la el. Îl 
visează... o trezește tot el, ciudat! „Poate 
că nu a plecat niciunde, poate mi s-a 
parut!” 
    Cristalele cer lupte sângeroase. Pe ea 
o apără un inel! Și piatra de jad a pum-
nalului...și altele... ochii lui... atinge 
cristalul... îi atinge inima. Băiatul înalt 
se frământă.  
    -Uite! Am câștigat! gândește ea. Sun-
tem la ultimul nivel și am reușit! Stii, 
cred ca te iubesc! Roșește... sau crede că 
roșește! 
     Degetele lungi sunt bucuroase. Încă 
un joc finalizat cu punctaj mare! 
Salvează și iese. Ea adoarme.  
   - Mamă, eu mă duc să cumpăr apă, 
dar întârzii! 
   - Da’ de ce? 
   - Trec pe la Mall... a apărut un joc 
nou! 

 Prof.Vartolomei Simona 
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Stiați că? 
- Creierul uman folosește 10 watti pentru a gândi si 20% din cantitatea totală de oxigen pe care o 
inspirăm.  
- Meduza Turritopsis Nutricula este singurul organism nemuritor de pe Pământ.  
- Lipsa somnului ne face să vedem inamici peste tot în jurul nostru.  
- România se află în topul primelor 10 ţări din Europa care au introdus automobilul în circulaţia 
rutieră  
- Porumbeii sunt animale complexe şi extrem de inteligente. Sunt unele dintre puţinele specii de ne-
cuvântătoare care reuşesc să treacă testul oglinzii – testul recunoaşterii de sine. 
- Corpul uman utilizeaza 300 de muschi, numai pentru a se mentine in echilibru, cand sta in picioare.  
- Un melc poate sa doarma fara intrerupere timp de 3 ani si sa nu moara de foame 
- Inima balenei albastre este atât de mare încât oamenii pot înota prin arterele sale...Şi totuşi, gâtul 
balenei nu este mai mare decât un crenvust.   
- Probabilitatea ca în apa pe care o bem să existe încă o moleculă de apă care a fost băută cândva de 
un dinozaur este de aproape 100%.  
- În corpul uman se găsesc de 10 ori mai multe bacterii decât celule.  
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Evoluţia personajului  

 
 Termenul de personaj provine din fran-
cezǎ de la termenul „personnage” (din latinǎ 
persona „mascǎ de teatru”, apoi „rol”). În 
Evul Mediu începe sǎ denumeascǎ un 
„demnitar ecleziast”, persoanǎ care juca un 
rol important, remarcabil în societate. Perso-
najul unei opere literare este omul, transfi-
gurat artistic, care este implicat în acţiunea 
relatatǎ, uneori metaforic. Personajul poate 
fi considerat uneori şi un obiectiv aşa cum 
se întâmplǎ în nuvela Naşul a lui Gogol sau 
în piesa O scrisoare pierdutǎ, a lui Ion Luca 
Caragiale. Prin caracterul ei fundamental 
uman, opera literarǎ a cunoscut de-a lungul 
timpului mai multe accepţii şi interpretǎri 
date personajului, reflectând procesul de 
adâncire a cunoaşterii psihologiei omului. 
Încǎ de la Platon şi Aristotel s-a observat cǎ 
personajul reprezintǎ rezultatul unui proces 
de obiectivare a creatorului, cǎ el are o inde-
pendenţǎ a lui şi o logicǎ internǎ care-i gu-
verneazǎ manifestǎrile. 
 Justificarea logicǎ şi psihologicǎ a perso-
najului a luat înfǎţişǎri diferite în diferite 
epoci istorice.Având o existenţǎ mai mult 
idealizatǎ în eposurile legendare, personajul 
îşi capǎtǎ dreptul la viaţǎ obiectivǎ în trage-
dia anticǎ, sub înfǎţişarea eroului care era şi 
el iniţial rezultatul unirii unei zeitǎţi cu o 
fiinţǎ omeneascǎ. 
 În clasicism personajul se confundǎ cu 
caracterul, având o psihologie în fond sta-
ticǎ, tipizatǎ, raţional generalizatǎ, fiind con-
struit în jurul unei singure idei sau calitǎţi - 
„qualite maîntresse”- avarul, bigotul, mizan-
tropul, etc. 
 Intenţionând sǎ depǎşeascǎ schematismul 
anterior, romanticii vor crea personaje baza-
te pe antiteze: bun-rǎu, frumos-urât, în con-
flict cu lumea şi cu ei înşişi: Quasimodo, 
Ruy Blas. 
 Abia realismul, prin dramǎ şi roman înde-
osebi, va maraca o adâncire marcabilǎ a 
cunoaşterii şi înfǎţişǎrii omului prin perso-
najul cu o bogatǎ viaţǎ interioarǎ şi în conti-
nuǎ evoluţie psihologicǎ. Romanul modern 
în mod special tinde sǎ separe analiza 
reacţiei exterioare  de cea a dinamicii interi-
oare a personajelor, privite unitar de literatu-
ra anterioarǎ. De aici importanţa fluxului 
conştiinţei, a memoriei involuntare a proce-
deelor de relativizare a percepţiei şi a na-
raţiunii. 
  Astfel orice lecturǎ a unui text aparţi-
nând genului romanesc duce la concluzia cǎ 
personajul literar, cel puțin în egală măsură 
cu conflictul şi subiectul, trebuie înțeles şi 
privit ca fiind unul din elementele funda-
mentale ale operei literare. Indubitabil, per-
sonajul literar joacǎ un rol fundamental în 
creaţia literară epicǎ. Operele literare din 
toate timpurile trǎiesc prin personajele lor, 
îşi justificǎ estetic valoarea prin capacitatea 
protagoniştilor de a fi memorabili atât din 
punct de vedere moral, cât şi din punct de 

vedere social, de a reprezenta viaţa în infini-
ta ei varietate. Majoritatea scrierilor roma-
neşti valoroase rǎmân în amintirea noastrǎ 
prin personajele capabile sǎ-şi impunǎ iden-
titatea, sǎ fixeze acele evenimente şi idei ale 
realitǎţii care sǎ le scoatǎ din anonimat: cine 
reface atmosfera din Moromeţii sau din Ma-
rele singuratec se gândeşte la Ilie sau la Ni-
culae Moromete şi abia dupǎ aceea la roma-
nul propriu-zis. George Cǎlinescu scria: 
„Eul lui Shakespeare se asfixiazǎ în aerul pe 
care-l respirǎ cu atâta putere Hamlet, Polo-
nius, Othello, Regele Lear, Falstaff şi Mal-
volio…Creaţiile cu adevǎrat geniale sunt 
partricide. Cervantes a fost aproape eliminat 
în istorie de Don Quijote şi de Sancho Pan-
za” . 
  Personajul sau „protagonistul” îşi 
câştigǎ treptat o poziţie literarǎ precis contu-
ratǎ, se înscrie în situaţia social politicǎ a 
vremii, împǎrtǎşindu-i antagonismele şi sis-
temele de oscilaţie. Acest lucru se întâmpla 
deoarece omul, ca fiinţǎ socialǎ a simţit din-
totdeauna nevoia de eroi, de trǎiri omeneşti 
exemplare. Literatura a invocat mereu omul, 
omul devenit erou pentru cǎ se afla în înpre-
jurǎri de excepţie, dar mai cu seamǎ fiindcǎ 
a trǎit, a luptat, a suferit, a învins sau a fost 
învins. Ca sǎ gǎseascǎ un rǎspuns în suflete-
le lor, literatura trebuie sǎ vorbeascǎ despre 
oameni, sǎ creeze oameni. Platon îl face pe 
Socrate sǎ spunǎ, în dialogul Phaidros 
„Câmpiile şi arborii nu mǎ învaţǎ nimic, nu 
însǎ şi oamenii din oraş.” O datǎ cu dezvol-
tarea, în fiecare epocǎ, a unui nou mod de 
receptare a vieţii, se transformǎ deopotrivǎ 
ficţiunea romanescǎ şi concomitant se înno-
ieşte structura personajelor, se schimbǎ uni-
versul uman al romanului. Personajele lite-
rare cu adevǎrat reprezentative, au fost, de 
aceea, în mod implicit, „eroi ai timpurilor 
lor”, în alcătuirea lor au intrat, în toatǎ di-
versitatea și ținând cont de infinita comple-
xitate a vieții reale, trăsăturile omului epocii 
respective, creator al istoriei și creație a pro-
priei sale istorii. Goethe a realizat, prin Wer-
ther pe „eroul contemporan” al anului 1774, 
mulat cum nu se putea mai bine pe tiparul 
sentimentalității generate de starea unei so-
cietăți şi epoci pe care Rousseau pusese pe-
cetea spiritului său sensibil şi revoltat. Ne-
numărate sunt personajele literare care îi 
cheamă pe cititori la o identificare cu ele, 
prin analogia existenței şi a năzuințelor lor, 
prin intermediul emoției estetice durabile. 
Majoritatea romanelor cu puternică înrâurire 
asupra unei epoci întregi au în centrul lor 
asemenea personaje cu care se identifică, la 
care contemporanii aderă sau pe care le res-
ping. 
 Concomitent cu evoluția structurii sociale 
şi românești de la simplu la complex, perso-
najele literare sporesc în complexitate. Sche-
matice şi convenționale la început, ele aban-
donează treptat monotonia psihologică, arti-
cularea pe opoziția bine-rău configurându-se 
tot mai sugestiv şi nuanțat Eroii principali 

sunt însǎ, deocamdatǎ, lipsiţi de individuali-
tate, sunt „figuri” -adicǎ purtǎtori ai eveni-
mentelor - şi nu „caractere”, cu o istorie 
individualǎ. Treptat, interesul se deplaseazǎ 
de la intrigǎ şi acţiune spre personaj, spre 
agentul care declanşeazǎ evenimentele, de la 
aglomerarea de întâmplǎri externe spre ro-
manul vieţii interioare. „Prozatorii, începând 
cu epoca luminilor dar şi înaintea acesteia, 
îşi investesc tot mai mult protagoniştii cu o 
puternicǎ individualitate. Se impune ca erou 
literar omul individualizat, unic, conceput ca 
un caracter concret, şi, odatǎ cu el, pǎtrunde 
în roman interesul psihologic, precum şi un 
mod de structurare care procedeazǎ dupǎ 
principiul cauzei şi efectului, determinându-
l pe cititor sǎ deducǎ din caracterul unui 
personaj acţiunile sale şi invers. Personajul 
romanesc capteazǎ din ce în ce mai mult 
interesul cititorilor; dobândeşte un rol de 
prim plan, începe hegemonia lui în roman, 
care va dǎinui pânǎ în zilele noastre.” 
 Sentimentul incertitudinii omului modern 
faţǎ de realitatea cognoscibilǎ, abandonarea 
încrederii în posibilitatea unei analize psiho-
logice logice şi convingǎtoare, disoluţia 
realitǎţii vieţii în eul scriitorului modern au 
dus apoi la o nouǎ opticǎ şi, ca atare, la o 
nouǎ concepţie despre sarcinile creatorului 
de artǎ. O datǎ cu schimbǎrile raporturilor 
dintre autor şi universul reprezentat, se 
schimbǎ şi atitudinea faţǎ de personajul ro-
mânesc. Drept consecinţǎ a conştientizǎrii 
acestui creator, romancierul modern renunţǎ 
de multe ori la atitudinea sa omniscientă, la 
privilegiul intervenției directe, lasă persona-
jele sale sǎ se desfășoare nestingherit, sǎ-şi 
realizeze propriul destin, se eclipsează, pe 
cât posibil, pe sine, ascunzându-se în spatele 
protagoniștilor, numai apare în ipostaza de 
simplu „creator” de personaje, ci aderă afec-
tiv la ele, le ascultă, se face rezonatorul lor. 
O dată cu aceasta personajul „tinde sǎ se 
pulverizeze” să cadă în anonimat, contează 
tot mai puțin ca individ, ceea ce va duce, în 
cazul “noului roman”, la tentative de anulare 
a personajului ca atare, la diverse forme de 
anatemizare a conceptului de personaj.  
 Dispariția vieții auctoriale, configurarea 
unui individ din unghiul de vedere al celui-
lalt s-a dovedit şi ea vremelnică: romanul 
mai recent năzuiește tot mai des spre reinte-
grarea vocii auctoriale, spre restabilirea con-
tactului pierdut dintre citor şi autor.  
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Aflarea ursitului/ursitei ȋn noap-
tea de Sȃntul Andrei 
 
“Zgomot trist ȋn cȃmp răsună! 
Vin strigoii, se adună, 
Părăsind a lor secrii. 
Voi, creștinelor popoare, 
Faceți cruci mȃntuitoare, 
Căci e noaptea-ngrozitoare, 
Noaptea Sfȃntului Andrii!” 
( Vasile Alecsandri – Noaptea Sfȃntului 
Andrei) 

         Noaptea Sf. Andrei este una dintre 

cele mai importante din an, pentru vraji și 
farmece. Fetele măsoară nouă ceșcuțe cu 
apă pline, și le toarnă ȋntr-o strachină, care 
se pune sub icoană. A doua zi, ȋn zori, se 
masoară din nou, cu aceeași ceșcuță, apa 
din strachină. Daca va mai rămȃne pe fun-
dul străchinii apa, fie si cȃteva picături, 
atunci vor avea noroc; dimpotrivă, dacă 
ultima ceșcuță va rămȃne neumplută cum 
trebuie, atunci nu vor avea noroc și nu se 
vor marita. Ȋn noaptea de Sf. Andrei, ca să-
și viziteze ursitul, fata ȋși pune sub cap 41 
de boabe de grȃu și dacă visează că-i ia 
cineva grȃul, se va marita. 
       Unele fete ȋși pregătesc turta, pentru 
ea aducȃnd apă cu gura. Pentru acest colac 
aduc apa neȋncepută, iar produsele din care 
se prepară turta (făina și sare) sunt măsu-
rate cu o coajă de nucă. După ce au fost 
coapte pe vatră, fetele ȋși mănȃncă turtițele 
preparate, convinse fiind că ursiții vor ve-
ni, ȋn vis, cu apă să le potolească setea. 
Fetele mai fac un colac din pȃine dospită, 
punȃnd ȋn lui cte un cățel de usturoi. Dus 
acasă, colacul este așezat ȋntr-un loc căldu-

ros, unde este lăsat vreme de o saptămȃnă. 
Dacă răsare usturoiul din mijlocul colacu-
lui, fata cunoaște că va fi cu noroc. Daca 
nu răsare, fata se ȋntristează și spune că va 
fi lipsită de noroc. Unele fete merg ȋn 
această noapte la fȃntȃnă, aprind acolo o 
lumȃnare de la Paști și o afundă cu ajutorul 
găleții. Cȃnd fața apei este luminată bine, 
fata zice:  

"Sfinte Andrei, 
Scoate-i chipul ȋn fața apei, 

Ca ȋn vis să-l visez, 
C-aievea să-l văz!" 

        Atunci, apa din fȃntȃnă se tulbură și 
fata ȋși vede, se spune, chipul ursitului. 
Unele ȋși fac de ursită cu 9 potcoave, 9 
fuse, 9 ace, 3 cuțite și o coasă, toate ȋn-
fierbȃntate ȋn foc. După ce s-au ȋnroșit, se 
scot afară, se sting ȋn apă și apoi se 
descȃntă. 
          Ȋn seara Sfantului Andrei, toți ai 
casei, mai ales fetele mari și băieții, 
seamănă grȃu ȋn cȃte o strachină sau 
glastră cu pămȃnt. Aceluia ȋi va merge mai 
bine, va fi mai sănătos și mai norocos, 
căruia i-o răsări grȃul mai bine și o crește 
mai frumos. 

STRIGOII 
Termenul de strigoi derivă din cu-

vântul latin „Striga” care înseamnă 
„bufniţă” sau duh necurat. Dimitrie Cante-
mir afirmă că de fapt Striga este de origină 
greacă, însemnând vrăjitoare bătrână care 
omora copiii mici. După alte versiuni cu-
vântul este de origine indo-europeană, iar 
termenul de strigoi este întâlnit la dacoro-
mâni şi macedoromâni. 

Din relatările lui Dimitrie Cantemir, 
în presa zilnică şi revistele din 
Transilvania, Moldova şi Muntenia 
secolului al XIX-lea un subiect deosebit de 
fecund era cel care se referea la strigoi şi 
strigoism, la metodele magice şi 
administrative de apărare împotriva lor.  

Strigoii sunt făpturi mitice care joacă 
un rol important în demonologia română. 
După proveniența lor, structura lor malig-
nă şi posibilitatea de a face rău oamenilor, 
în credința populară sunt menționați două 
feluri de strigoi: Strigoiul viu şi Strigoiul 
mort 

După cum relatează Romulus Vulcă-
nescu strigoiul viu are anumite caracteris-
tici încă de la naştere: provine din strigoi 
sau strigoaice, se naşte cu „căiţă pe cap pe 
care o mănâncă îndată”, poate să aibă un 
picior cu copită, şira spinării e terminată 
cu o coadă etc. În timpul vieţii se dezvoltă 
repede, este rău, chinuie şi omoară anima-
lele, e maliţios, sadic, minte, jură strâmb, e 
spân, are canini proeminenţi. Strigoaicele 

sunt mult mai rele, iar unele dintre ele se 
transformă în vrăjitoare.                     

 Credinţa este că oamenii strigoi, duc în 
viaţă o existenţă dublă, astfel la primul 
cântat al cocoşilor, sufletul lor - în timp ce 
trupul doarme, iese sub forma unei umbre 
şi colindă pe coclauri încercând să facă rău 
muritorilor, pentru ca să se întoarcă în trup 
la al treilea cântat. Se mai credea că de 
multe ori, oamenii-strigoi se dau de trei ori 
peste cap şi se transforă în oameni - fiare, 
oameni-lupi, oameni-cai, oameni-mistreţi 
şi umblă de năuci pentru a face rău. Mai 
ales în trei nopţi ale anului: de Sântoader, 
de Sângeorge şi de Sântandrei ei fac ade-
vărate nopţi valpurgice, fiecare având ca-
racteristici proprii 

Morţii strigoi sau cadavrele vii, pro-
vin din strigoii vii care la moarte nu au 
fost deztrigoizaţi prin anumite practici 
cum ar fi cea cu ţăruşul bătut în inimă unui 
mort bănuit de a fi fost strigoi viu, sau prin 
punerea unui căţel de usturoi în gură. Se 
crede că morţii strigoi sunt mult mai răi 
decât strigoii vii, ei se transformă noaptea 
în animale sălbatice şi fac numai rău muri-
torilor, aduc molime peste animalele sate-
lor, fac ca oamenii să înnebunească de 
spaimă, îi pocesc, schilodesc sau chiar îi 
omoară, fură mana vacilor, rodul livezilor, 
al viilor şi al câmpului, precum şi armonia 
familiei. Se mai spune că noaptea se întru-
nesc şi fac „hore aeriene sau sarabande 
terestre”, iar în acele nopţi amintite pute-
rea şi dorinţa de distrugere este extremă. 
Aşa ca în noaptea Sf. Andrei. 

Pentru a se apăra, oamenii folosesc 
aghiasmă, leuştean, smirnă, tămâie şi mai 
ales usturoiul, care pun pe fugă toate făp-
turile malefice. Deşi poate sunt doar făp-
turi mitice, teama, legenda şi tradiţia este 
transmisă din generaţie în generaţie şi este 
respectată cu stricteţe în lumea satului.  

 Semnificativă este poezia „Strigoii” 
a lui George Coşbuc: „Creștinii câţi nu 
dorm, cu spaimă cheamă / Pe maica lui 
Hristos şi-aprind grăbit / Tămâie şi-
usturoi pe-un vas de-aramă / Ea singură-n 
căscioară, biata mamă / Stă chip înmăr-
murit.” 
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Pricolicii 
 

 Folcloristul Tudor Pamfile apreciază 

că pricolicii sunt „o altă înfăţişare a stri-
goilor” sau „strigoi întrupaţi în animale”, 
adică strigoi zoomorfi, nişte „fantome de 
animale”, de obicei având înfăţişări de 
„oameni-lupi”. 

            Dimitrie Cantemir spune că ter-
menul de pricolici are aceeaşi semnificaţie 
ca cel de „Loup garou” la francezi, care au 
credinţa fermă că „oamenii se pot schimba 
în lupi şi în alte fiare de pradă şi îşi în-
suşesc atât de mult firea acestora, încât se 
reped şi sfâşie atât oamenii cât şi dobitoa-
cele”. 

     Artur Gorovei consideră că Pricoli-
ciul este un om mort care iese din mor-

mânt în chip de animal malefic infernal – 
lup, câine, hienă – pentru a face rău oame-
nilor. El nu trebuie confundat cu Vârcola-
cul care este tot o făptură demonică, jumă-
tate om - jumătate lup, fiind cel care în 
credinţa străveche se urcă pe cer şi muşcă 
luna sau soarele provocând astfel eclipse-
le.             

     Pricoliciul este imaginat, ori că 
poartă cap de om pe trup de lup, ori cap de 
lup pe trup de om. El este un demon al 
nopţii care de obicei se ascunde la răs-
pântii, în păduri neumblate, în locurile 
pustii, la răscrucea satelor şi oamenii pen-
tru ca să se apere de influenţa lui dis-
trugătoare fac vrăji cu o anume iarbă denu-
mită popular «  Coada pricoliciului ».  

     În credinţa populară se mai crede 
că anumiţi oameni malefici sau lupi, 
dacă se dau de trei ori peste cap la 

ceasul de cumpănă al nopţii, se trans-
formă în pricolici, dar dacă sunt dezde-
monizaţi prin practici magice, pot să 
ducă o viaţă normală ca om. 
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 „Este o făptură demonică de tip an-

tropomorf, câteodată zoomorf, un de-
mon mic domestic - gen drăcuşor, care 
are o fire destul de schimbătoare, în 
general este binevoitor dacă are un 
tratament bun, dar poate fi şi răutăcios 
şi răzbunător. Este un omuleţ miniatu-
ral obţinut printr-un procedeu magic de 
către vrăjitori, prin clocirea la subţioară 
a unui ou părăsit de o puică neagră, 
care a fost ouat înainte de Paşte cu 9 
zile.” (Romulus Vulcănescu „Mitologie 
română”) 
Personajul există în folclorul tuturor 

popoarelor, atât europene 
cât şi de pe celelalte con-
tinente, sub diferite denu-
miri dar în general cu 
aceeaşi origine - aşa cum 
denotă şi denumirea lui în 
germană Schrat, Schrate 
sau în limba teutonă ve-
che Srat, care înseamnă 
„duh al văilor şi păduri-
lor”. La polonezi se nu-
meşte Spirytusek sau Skr-
zat, la slovaci Skriatok, la 
cehi Skrietek, la maghiari 
Kisertek. 

Moroii  

Moroii sunt tot un fel de strigoi, fă-

când parte din categoria demonilor cu-
noscuţi la latini sub numele de „Incubi”, 
în Grecia antică se încadrau în familia 
spiritelor Ephialtes şi Sateres iar la celţi 
Dussi. Ceea ce este deosebit de intere-
sant, sub denumiri oarecum asemănătoa-
re aceste forme de demoni sunt cunos-
cuţi în toată Europa. Astfel la romani se 
numeau Mors, la albanezi şi la slavi se 
numesc Mora  (vis oribil), la ruşi 
Kikimora şi Mora, la francezi Cauche-
mar, la englezi Marnt, în germana veche 
Mahr iar cea actuală Mara, la lituanieni 

Maras, la cehi Murama. 
  Ei sunt creaturi malefice, infer-

nale, de fapt sufletele copiilor care au  
murit  în condiţii nefireşti ( la naştere, 
înăbuşiţi în scutece, înecaţi în copaie 
etc) înainte de a fi botezaţi. Se crede că 
se întorc noaptea la casele unde s-au 
născut şi-şi chinuie în somn mamele, 
aşezându-se pe piepturile lor, înăbuşindu
-le, dându-le coşmare îngrozitoare. 

Erau odată trei vampiri cărora le era 

foame.Se duce primul şi se întoarce 
cu gura plină de sânge.....ceilalţi îl 
întreabă: - Ba, de unde ai luat sânge?  
-Vedeţi turma aia de oi?  
-Da!  
-Am mâncat-o toată.  
Se duce al doilea şi vine cu faţa plină 
de sânge .  
-Ba, de unde ai luat atâta sânge?  
-Vedeţi herghelia aia de cai?  

-Da!  
-Am mâncat-o toată .  
Se duce al treilea şi vine cu tot corpul 
plin se sânge. Ceilalţi îl întreabă:  
-Ba, de unde ai luat atat de mult san-
ge???  
-Vedeţi stâlpul ăla ???  
-Da!  
-Eu nu l-am văzut. 
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  Acest proiect vine ca o tangentă la noțiunile dobândite de 

către elevi pe parcursul școlarizării pentru a dezvolta un spirit fle-

xibil și deschis, capabil să se adapteze cerințelor tehnice din viitor. 

Elevii au în acest moment dificultăți în a-și forma deprinderi și 

capacitați tehnice datorită utilizării în mod eronat a suportului IT. 

În acest scop în cadrul proiectului se desfășoară activități cât mai 

diverse, de la cursuri de programare a microcontrolerelor de tip 

Arduino și a imprimantei 3D, învățarea programului GeoGebra în 

vederea realizării formelor și 

figurilor geometrice 2D și 3D 

până la utilizarea mijloacelor 

IT în dezvoltarea personală și 

culturală a elevilor. Ame-

najarea unei săli de robot-

ică&științe este utilă și pentru 

elevii din mediul rural care 

locuiesc în internatul liceului 

pentru a avea acces la un 

computer și internet în ve-

derea efectuării temelor și a 

proiectelor școlare de zi cu zi. 

        Proiectul „RoboClub în ScienceLab” a fost lansat în noiem-

brie 2018 și contribuie la creșterea nivelului abilităților digitale 

prin intermediul tehnologiei și științei, la 20 de copii-tineri din 

medii defavorizate (mediul rural, familii monoparentale etc), prin 

ateliere bilunare de programare a microcontrolerelor de tip Ar-

duino și a imprimantei 3D, pe toată durata de derulare a proiec-

tului.  

  Creșterea nivelului abilităților de comunicare, relaționare so-

cială și de viață se realizează prin intermediul tehnologiei și ști-

inței, la 20 de copii-tineri din medii defavorizate ( mediul rural, 

familii monoparentale etc), prin ateliere bilunare în care elevii de 

gimnaziu ai grupului țintă 

vor învăța sa utilizeze pro-

gramul GeoGebra, in ve-

derea realizării formelor și 

figurilor geometrice 2D si 3D, pe toată durata de derulare a proiec-

tului. 

   Un alt obiectiv al proiectului este creșterea gradului de cu-

noaștere, empatie, întelegere și sprijin al copiilor din medii defa-

vorizate și a abilităților digitale 

și  autocunoaștere, la 10 de copii 

(tipici) din clasele primare care 

participa la ateliere alături de 

copiii din medii defavorizate, pe 

toată durata de derulare a proiec-

tului. 

    O prima componenta a 

acestui amplu proiect a fost do-

tarea laboratorului de informati-

că cu 15 calculatoare ce vor fi 

folosite de elevi în activitățile 

viitoare, calculatoare câștigate de Liceul cu Program Sportiv în 

urma Programului «Dăm Click pe România» organizat de 

Asociaţia Ateliere Fără Frontiere. 

              Prima activitate s-a desfășurat pe 7 decembrie 2018 în 

cadrul ScienceLab și a stat sub egida evenimentului internațional 

HOUR OF CODE. La acest eveniment cu entuziasm și interes au 

participat elevii clasei a I-a și elevii clasei a XII- a D, coordonați 

de profesorii Pantazică Camelia Mirela, Tudose Nicoleta, Toader 

Gina și informatician Apostol Valeriu.  Ora de Programare re-

prezinta o introducere de o ora în știința computerului și pro-

gramare, cu scopul de a demistifica limbajul specific și de a arăta 

că oricine poate învăța bazele 

acestuia. Încercarea de a apropia 

elevii de tehnologia computerelor 

și programare a devenit un efort 

global.  

Prof. Camelia Mirela Pantazică  
Prof. Gina Toader 

Prof. Nicoleta Tudose  

Informatician – Valeriu Apostol 
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        Prof. Bradea Mihaela  

 ” Sunt elevă la începutul studiului 

chimiei . Am așteptat cu curiozitate , frică și 

nerăbdare prima oră.  Și iată că aceasta a 

venit, iar doamna profesoară a intrat voioasă 

în clasă ,spunându-ne că <<Chimia este o 

știință care poate fi dușmanul sau prietenul 

nostru . >> Cum așa ?! – am gândit eu ; E 

ori prieten ? Ori dușman ?  Amândouă nu se 

poate !  

  Tot doamna  profesoară ne –a spus că 

speră să iubim acest obiect , pentru că ea , 

chimia , ne ocupă 99,99% din viață , dacă 

nu chiar 100% . Din nou , au reapărut niște 

semne de întrebare în mintea mea :<<  Ehh, 

da? Cum ea ,chimia , ne ocupă atât din 

viață ?!  E posibil?! Nu , nu cred așa ceva !!

>>  

  Și totuși , întrebarea a continuat să mă 

macine și acasă . Mama a strigat către mi-

ne : << Du-te  și spală –te pe mâini și vino 

la masă! >> . -Ha ! mi –am zis . Ia să ana-

lizez unde e chimia acum !... 

  Dau drumul la robinet și curge 

apa . Mă spăl cu puțin săpun și mă șterg 

repede cu prosopul .  E oare chimie?  

Fug la calculator și caut pe Google in-

formații despre apă ,despre săpun  și 

despre PNA  ,pentru că așa scria pe 

eticheta prosopului . Și imediat îmi 

apare că apa ,săpunul și PNA –ul sunt 

substanțe chimice . -  1-0 pentru doam-

na ! Dar stai să vezi ?! Că pierde până 

la urmă și eu câștig ! 

  Mama îmi servește repede mâncarea și 

îmi spune că după aceea vom  face o 

prăjitură. Bine, bine – gândesc eu . Stai să 

vezi că aducem  scorul la egalitate  fie cu 

mâncarea , fie cu prăjitura. Dacă nu … 

chiar câștig !  

  Înfulec repede carnea , cu riscul de a 

mă certa mama , și caut pe telefon in-

formații despre carne . Spre dezamăgirea 

mea , constant că și aici doamna are drep-

tate : carnea mea conține o multitudine de 

compuși despre care nu știam nimic ,cu 

nume ciudate , dar chimici . – Nu-I nimic… 

e 2-0 .  

  Bucuroasă că o prind pe doamna cu 

minciuna , o strig pe mama ca să preparăm 

prăjitura promisă . Mama vine și îmi cere să 

îi aduc din cămară  : făină albă , zahăr , 

ouă , cacao , parf de copt și oțet .     – 

Oooo……câte ingrediente !! Stai că le 

adaug pe toate și o întrec acum pe doam-

na !  

  Fericită , o întreb pe mama dacă ele 

sunt legate de chimie . Ea  , ca un robot , 

începe : << făina albă conține glucide , pro-

teine ; zahărul- zaharoză ; ouăle – albu-

mină ; praful de copt – este un compus 

chimic ; oțetul este o soluție . – Oooo …. 

deja m-am pierdut  !! Pierd pe toate 

fronturile ! Ce să mă fac ?! Oare ea , chim-

ia , știința pe care o descopăr abia acum , 

îmi ocupă toată viața..? Oare doamna 

profesoară are dreptate ?   

  Supărată , o privesc pe mama cum 

amestecă ingredientele ,după care, ca prin 

ceață, o aud pe spunându-mi să pun întru-un 

pahar praful de copt și oțetul și să mă uit cu 

mare atenție  pentru că << aici are loc o 

reacție chimică - rostind ea veselă. Pentru 

că ea , prăjitura care îți place ție cel mai 

mult , crește datorită dioxidului de carbon 

eliberat în această reacție .>>  

  Încă odată doamna are dreptate. Plec 

îndată în camera mea , să mă apuc de teme , 

și deodată , mă înveselesc : Ei! măcar aici o 

să căștig !Ce treabă are chimia cu cărțile ? 

Dar cu caietele , biroul , stiloul, creionul ? 

Nu , nu ,nu ! Nu are cum să fie și aici 

chimie ! Nu și de data asta !  

  Repede , repede mă apuc de teme , ca 

să am timps să caut informații despre caiet , 

carte  și tot ceea ce folosesc pentru teme .  

  Timpul parcă zboară și reușesc într-un 

final să termin temele și deschid repede 

calculatorul sa caut informațiile dorite . Bat 

repede pe Google și observ că pentru carte 

îmi apare cuvăntul celuloză . Nu e bine ! Nu 

e bine deloc!  ; pentru caiet apare  din nou 

celuloza .  Ce o fi aia ?! Sigur nu  e chimie! 

Caut celuloză și , deodată , văd iar chimie . 

Eee!!  Bat repede stilou –alcătuire și văd că 

este din plastic .   Aha! Asta sigur nu e 

chimie !  Și caut ce este plastic-

ul . Iar chimie !!?? Ce să mă 

fac?! Creionul - la fel ! Gata ! 

Nu am cum să câștig acest 

rămășag ! Doamna are drep-

tate !  

Dar somnul nu vine și îmi aduc 

aminte de vorbele doamnei : << 

Tu ,omulețule, ești o uzină 

chimică în miniatură .>>  Așa o 

fi oare …?  

  Abia aștept să descopăr unde și când 

au loc în organismul nostrum transformări 

chimice .  Chimia îmi ocupă chiar toată 

viața? Oare chiar 99,99% din viața mea e 

chimie? Poate că rămășagul nu este în to-

talitate pierdut ………………. sau poate că 

da!   

  Rămâne să aflu dezonădământul 

rămășagului la finalul studiului meu în 

chimie . Până atunci am atât de multe lu-

cruri de descoperit , iar pentru asta am 

nevoie de energie și de accea acum trebuie 

să dorm . ”  
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Elev : Panait Florentina  

Clasa a XII-a D 

Eu nu scriu pentru ceilalți, eu scriu pentru mine. 

Și asta face toată diferența. Nu contează dacă folosesc cuvinte mari, sau dacă nu-mi pot transmite cum 

vreau trăirile, nu contează dacă doar o mână de oameni, îmi citesc lucrările…Contează doar să mă simt bine și 

să fiu fericită cu alegerile mele, fericită cu aceste cuvinte înșirate pe foi.Destinul este ceva minunat misterios și 

neînțeles. Este acel ceva, pe care fiecare persoană îl vede, simte sau trăiește diferit. 

Pentru mine, destinul e ca o pânză care, în loc de fire, se țese din posibilități și decizii. Destinul se 

răsucește ca un caleidoscop și, când te aștepți mai puțin, se poate schimba totul într-un mod năvalnic și ciu-

dat.Chiar dacă destinul te lovește, niciodată, nu va fi prea târziu să o iei de la capăt, nu te împăca cu loviturile 

grele, luptă pentru tine, chiar dacă nu vrei. Destinul e rezultatul alegerilor noastre, fie ele rele sau bune. Iar eu 

aștept cu nerăbdare clipa în care o să mă uit la viața mea și o să-mi spun “La naiba,am reusit!”. Nu voi scrie 

despre cât de greu e să-ți un loc în societate sau cât de greu e să găsești oameni… Da, oamenii se schimbă, lu-

mea se schimbă și timpul trece… Și trece… Și iar fuge… Și se ascunde…Se ascunde de noi, de vremuri bune, 

de oamenii cu inima mare și creier pe măsură. De oamenii civilizați și de oamenii cumsecade.  

Timpul fuge, se ascunde, lăsându-ne să cădem pradă furtunii. O furtună. Asta se întâmplă în lume. O 

furtună de suflete, de oameni pierduți, răniți sau obosiți. Obosiți fizic, de muncă, obositi psihic de oamenii care 

nu ascultă, de oamenii frustrați și mâncători de creier. Obosiți de vremea asta, de timpul ăsta, care în conti-

nuare fuge…Încă nu știu de ce scriu asta și dacă plâng sau nu, și cât timp a trecut de când scriu …5 minute? 
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”Arta este oglinda ȋn care fiecare vede ce gândeşte!” 

Motto: 

Constantin Brâncuşi  

MICUL GENIU 

Într-o societate modernă educaţia are un rol primordial, 

iar educaţia primită ȋn şcoală rămâne fundaţia pe care elevul ȋşi va 

clădi ȋn timp, cu răbdare, ambiţie şi dăruire, personalitatea ȋntr-un 

mediu social aflat ȋntr-o  continuă schimbare a normelor şi a 

valorilor cultural artistice. 

Proiectul Micul geniu – Creaţie şi ingeniozitate ȋşi 

propune să demonstreze cum filmul poate fi utilizat ȋn implicarea 

tinerilor ȋn activităţi prin care ȋşi pot dezvolta abilităţile critice şi 

creative pe teme artistice, sociale şi ştiintifice.  

Filmele artistice propuse spre a fi vizionate de către elevi 

fac parte dintr-o colecţie adusă drept omagiu pentru cei care, ȋncă 

din copilarie şi-au dedicat viaţa picturii, muzicii, stiinţei, lăsând 

posterităţii valori care au schimbat lumea. Filmele au la baza lor 

un episod din viaţa marilor personalităţi, episoade ale vieţii lor 

care au marcat crearea marilor lor invenţii sau opere. Sunt filme ȋn 

care, ȋn cele mai potrivite momente, eroii principali fac cunoştinţă 

cu copii ce le insuflă putere, inspiraţia de a face ceva nou, sau de a 

termina ceea ce au ȋnceput.  

Proiectul își propune să stimuleze participarea la acțiuni 

variate, rupând barierele monotoniei, punând creativitatea elevilor 

mai presus de orice. În urma vizionării fiecărui film, elevii vor 

studia fişe enciclopedice ale fiecărei personalităţi, ȋn scopul 

ȋmbogăţirii orizontului cognitiv şi cultural şi vor participa, alături 

de colegi, la diverse ateliere de lucru ȋn vederea realizării unor 

creaţii personale sub ȋndrumarea unui cadru didactic specializat.  

Scopul proiectului este de a pune în valoare talentele elevilor și 

capacitățile acestora în diferite domenii. Prin intermediul unor 

mijloace specifice, elevii sunt invitaţi şi încurajaţi sǎ reflecteze, sǎ 

se exprime şi sǎ dezbatǎ pe diverse teme, să recunoască valorile 

prin descifrarea tainelor marilor invenţii ale umanităţii si să ȋşi 

îmbogăţească cultura generală prin abordarea interdisciplinară.  

Echipa de proiect:  

- Prof. Tiber Mihaela,  

- Bibl. Prof. docum. Mereuţă Mihaela,  

- Prof. Toader Gina,  

- Prof. Bradea Mihaela ,  

- Prof. Vlad Aura, 

- Prof. Vlad Mariana 
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EDUCAȚIE ȘI ȘTIINȚĂ 

PENTRU UN VIITOR ECOLOGIC  

 

Coordonator inf. Valeriu Apostol 

Proiectul a fost câștigat de LPS în mai 2018 și a 

primit o finanțare nerambursabilă de 7700 ron  

    Criza energetică actuală necesita conștientizarea de către elevi a 
faptului că, rezervele energetice ale Pământului sunt limitate, de 
aceea pentru salvarea si, de ce nu, vindecarea lui este nevoie de 
formarea unui comportament adecvat în folosirea resurselor de 
energie regenerabila, care asigură o educație pentru o dezvoltare 
durabilă, generând o schimbare de mentalitate, bazată pe ideea creă-
rii unui mediu sănătos, sigur și prosper, care permite îmbunătățirea 
calității vieții. Educația pentru un mediu sănătos și o dezvoltare 
durabilă constituie la etapa actuală obiective prioritare ale strategii-
lor guvernamentale din majoritatea țărilor lumii.           

          În România, țară cu un potențial 
deosebit în domeniul surselor de ener-
gie regenerabile, apare necesitatea 
orientării spre utilizarea lor, în scopul 
depășirii crizei de resurse, dar și a pro-
tecției mediului, prin reducerea emisii-
lor cu contribuție substanțială la stopa-
rea modificărilor climatice.  

   Valorificarea potențialului sur-
selor regenerabile de energie conferă 
premise reale de realizare a unor obi-
ective strategice privind creșterea sigu-
ranței în alimentarea cu energie prin 
diversificarea surselor și diminuarea 
ponderii importului de resurse energe-
tice, respectiv, de dezvoltare durabila a sectorului energetic și prote-
jarea mediului înconjurător.  

           Totodată, prin formarea competențelor de dezvoltare durabi-
lă, promovarea utilizării energiei eoliene, elevii vor beneficia de 
asimilarea informațiilor științifice necesare. 

           Astfel, proiectul, contribuie pe de o parte, la conștientizarea 
necesității de formare a unui comportament adecvat al tinerilor în 
condițiile, în care sporește impactul antropic negativ asupra mediu-
lui și, pe de altă parte, la transformarea elevului din spectator în 
actor al activității științifice. 

          Prin proiect elevii vor înțelege că evoluția tehnologică face 
parte dintr-o evoluție firească a umanității care se adaptează la noile 
tehnologii dezvoltate în ultimele decenii. Elevii și profesorii pot 
înțelege tendințele generale spre care se îndreaptă umanitatea în 
momentul realizării sistemului de producere a energiei electrice din 
surse regenerabile. În plus, ei își pot însuși elementele de bază din 
domeniul științelor exacte fără de care nu vor putea lucra în viitor în 
cele mai importante domenii. Concepte precum modelarea teoretică 
a acestor sisteme cu ajutorul științelor exacte și a protecției mediu-
lui, mobile programming, se vor utiliza la scară largă în viitor și 
trebuie să se găsească în bagajul de cunoștințe al oricărui profesor 

de științe exacte. 

          Concret, proiectul își propune 
sa construiască cu ajutorul elevilor și 
a cadrelor didactice, un sistem mixt, 
eolian-solar, de producere a energiei 
electrice din surse regenerabile, ener-
gie înmagazinată în acumulatori de 
tip solar cu scopul de a ilumina în 
final cu ajutorul a 10 stâlpi dotați cu 
becuri eco de tip led, un parc de 200 
mp din curtea liceului.  

          Acest proiect își propune sa vina 
în întâmpinarea elevilor și a dorinței lor 
de cunoaștere cu un model practic de 

conversie a energiilor din surse regenerabile, în speța energia eolia-
na și energia solara în energie electrica punând accent atât pe utili-
tatea practica a cunoștințelor de matematica, fizica și informatica, a 
cunoștințelor teoretice dobândite la orele de curs cat și pe atragerea 
către științele exacte a unui număr cat mai mare de elevi din cadrul 
liceului și nu numai. 

          În același timp ne dorim ca prin implementarea proiectului sa 
constituim un model de bune practici în rândul unităților școlare din 
Galați pentru realizarea unui mediu curat și protejat în comunitatea 
locala.  

 

Echipa de proiect Specializare Rolul în cadrul echipei de proiect 

Inf. Valeriu Apostol Inginer  

informatician 

Coordonator, cu rol în 

coordonarea echipei de implementare a proiectului și în urmărirea atingerii tuturor obiecti-
velor asumate prin prezentul proiect, întocmirea bugetului și urmărirea achizițiilor. 

Prof. Popescu Maria lb. română responsabil cu promovarea și publicitatea proiectului. 

Prof. Gina Toader fizică responsabil cu modelarea teoretică a proiectului (fizica) 

Prof. Lixandru Cristian matematică responsabil cu modelarea teoretică a proiectului (matematica) 

Prof. Camelia Pantazica informatică Responsabil care va asigura vizibilitatea și promovarea corespunzătoare a Proiectului în 
mediul online, făcând publice obiectivele și rezultatele implementării proiectului 

Prof. Mihaela Bradea chimie responsabil cu modelarea teoretică a proiectului (chimie) 

Paula Dumitru laborant responsabil cu achiziția materialelor și a echipamentelor de măsura și control necesare 
construcției și modelarii practice a sistemului 
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     Practicarea unui sport în timpul copilăriei și 

adolescenței, dar și la maturitate implică beneficii fizice, 

psihologice și relaționale. Sportul poate juca un rol 

important în construirea imaginii pozitive de sine, o 

dispoziție optimistă față de viitor, ce favorizează 

socializarea și facilitează prietenii ți relații cu adulții 

capabili să ofere un dialog, o înțelegere dar și ajutor. 

      Sportivii  de mici  trebuie să se adapteze și să le 

placă ceea ce fac, să-și impună  anumite obiective pe 

care să le atingă, să fie corecți cu ei înșiși  și să facă 

totul într-un mod exemplar.    

       De mici trebuie să se supună unei adaptări 

treptate, constante a corpului, mușchilor și articulațiilor 

să-și dezvolte sentimentul de concurență dar și de 

distracție.  

      Sportivii  plâng  după o zi încărcată de emoții, ...de 

bucurie când obțin un succes pentru care au luptat 

îndelung  poate ani de zile, după perioade intense de 

pregătire, de sacrificii,... plâng de durere...  când se 

simt  blocați, că nu mai progresează, când văd că alții 

simt gustul 

gloriei iar 

ei devin  

singuri și 

disperați și 

se 

întreabă “ 

De ce  eu 

nu pot?” 

      O 

victorie nu 

trebuie să 

mărească așteptările de a fi mereu câștigătoare și nici 

înfrângerile nu trebuie să genereze un sentiment de 

eșec personal.  Un rezultat bun trebuie recunoscut și 

apreciat chiar dacă acesta nu a urcat pe podium. 

      Sportivul trebuie să înțeleagă că nu este singur, ci 

este înconjurat de familie, profesor-antrenor, să 

înțeleagă că aceștia îi cunosc potențialul, punctele forte 

cu care să construiască niște obiective de perspectivă, 

stimulative, care să fie relevante pentru a depăși 

situațiile critice, să împartă momentele de bucurie și 

suferință, câștigurile dar și înfrângerile, să recunoască 

atunci când greșește, când își subestimează sau 

supraapreciază așteptările. 

      În practica sportivă competitivă, victoria este cu 

siguranță un eveniment incitant care încurajează 

sportivul și echipa, care încurajează entuziasmul și 

bucuria, care răsplătește sacrificiile și consolidează 

stima de sine și a grupului. 

      Nevoia de a câștiga nu este o nevoie spontană a 

copilului sau adolescentului, ei trebuie să se simtă 

recunoscuți și apreciați ca indivizi capabili să obțină 

rezultate. Pentru ei succesul  nu trebuie  legat neapărat 

de victorie, ci de simplul fapt că și-au depășit limitele 

personale, acest lucru oferind o mare satisfacție. 

      Victoria devine obiectiv prioritar doar atunci cand li 

se spune că trebuie să câștige. Familia și profesorul 

atunci trebuie să urmărească evoluția pentru a găsi 

răspuns la nevoile de securitate, respect și aprobare.  

      Familia trebuie să fie alături pe tot parcursul său   

să-i acorde sprijin, să-l lase să ia singur decizii în 

privința continuării carierei sportive, să-l lase să-și 

imagineze singur ce ar dori să devină, dacă ar trebui să 

continue sau să se retragă din diverse motive, 

accidentări sau pierderea motivației, motive care în 

timp devin împovărătoare. 

      Sportivii 

de multe ori  

nu sunt 

pregătiți să 

sufere o 

înfrângere... 

iar în sport 

este nevoie 

de multă 

determinare. 

      Sportul 

este o lume 

diversă, interesantă, stimulativă, o pagină dintr-o carte 

a vieții ce trebuie răsfoită cu grijă,  în doze potrivite și 

cu oameni potriviți.  

Picuri  de speranță 
Profesor antrenor, Marlena Chițu 
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Știința progresează, deschizând noi căi, numai cu  

prețul părăsirii celei vechi - Alfred Kastler   

Prof. Gina Toader 

Cu ajutorul activităților 
specific desfășurate în acest club 
ne propunem ca elevii să aplice 
practic achizițiile acumulate prin 
educația formală la disciplina fi-
zică. Ne propunem acest lucru 
deoarece, prin natura ei, fizica 
este un domeniu arid, iar activită-
țile propuse, prin latura lor obser-
vațional-experimentală, au meni-
rea de a atrage elevul spre acest 
domeniu. Fizica are ca obiect de 
studiu tot ceea ce ne înconjoară 
cu procesele, fenomenele pe care 
le observăm sau nu, cu scopul 
înțelegerii lor. Analogia dintre 
aplicațiile practice, experimente 
și fizică este necesară deoarece în 
momentul în care elevul participă 
activ la transferul informațiilor 
înseamnă că s-a reușit stimularea 
curiozității, a fost motivat să par-
ticipe, i s-a deschis apetitul pentru 
astfel de activități. Elevii au posi-
bilitatea să dobândească noi in-
formații sau să le înțeleagă pe ce-

le însușite deja într-un cadru non-
formal, atât în laboratorul din in-
teriorul școlii, cât și în aer liber. 
Avem elevi curioși asupra proce-
selor și fenomenelor care ne în-
conjoară iar acest club ar răspun-
de la nevoia de a avea un proiect 
extrașcolar pe această temă.  

Îmbinarea perfectă dintre 
una din plăcerile actuale ale tine-
rilor, calculatorul, și fizica se 
poate realiza prin robotică. Astfel 
în cadrul acestui club elevii înva-
ță să lucreze cu ARDUINO UNO. 
Arduino este una dintre cele mai 
simplu de utilizat platforme cu 

microcontroler. Te poți gândi la 
el ca la un minicalculator fiind 
capabil sa culeagă informații din 
mediu si sa reacționeze la acestea. 
In jurul lui Arduino exista un eco-
sistem de dispozitive extrem de 
bine dezvoltat. Orice informație ti
-ai dori sa culegi din mediu, orice 
conexiuni cu alte sisteme ai avea 
nevoie, exista o șansă foarte mare 
sa găsești un dispozitiv pentru 
Arduino capabil sa iți ofere ceea 
ce ai nevoie.  

Elevii au luat cunoștință 
cu placa arduino și componentele 
ei, au instalat programul pe calcu-
lator, au verificat plăcile și au 
realizat mini proiecte: semafor, 
afișaj electronic, măsurarea inten-
sității luminoase cu ajutorul unei 
fotocelule. Echipa clubului lu-
crează la un proiect pentru a par-
ticipa la Concursul National de 
referate si comunicări științifice 
”Ștefan Procopiu” de la Piatra 
Neamț.  

CONȘTIENT, NU DEPENDENT! 
Prof. Gina Toader 

„Răspândeşte lumina, iar întunericul se va risipi de la sine” – Erasmus  
Liceul cu Program Sportiv în parteneriat cu 

Agenția Națională Antidrog desfășoară în perioada fe-
bruarie  – iunie proiectul național „NECENZURAT”. 

„NECENZURAT” este un proiect de prevenire 
a consumului de droguri în scoli, adresat adolescenților 
cu vârste între 12 şi 14 ani, având la bază modelul com-
prehensiv al influenţei sociale, proiectul fiind deja testat 
cu succes în 7 ţări europene. Obiectivul general al pro-
iectului vizează formarea unor abilităţi de viaţă necesare 
luării unor decizii informate, corecte şi responsabile în 
legătură cu consumul de tutun, alcool şi droguri prin 
parcurgerea a 12 activităţi interactive ce se concentrează 
pe trei componente: informare şi atitudine, abilităţi in-
terpersonale şi aptitudini intrapersonale. Pe lângă activi-
tăţile destinate elevilor, acest proiect are şi un modul 
adresat părinţilor, deosebit de util în realizarea unui par-
teneriat activ şi eficient între şcoală şi familie în edu-
caţia antidrog a copiilor. 

 În școala noastră acest proiect este derulat la 
clasele a VI-a A și a VII-a B și este susținut de prof. 
Gina Toader și prof. Tiron Oana. Ele au fost instruite de 
personalul Agenţiei Naţionale Antidrog, Galați pentru a 

reuși să comunice elevilor informațiile necesare. Temele 
abordate pe parcursul întâlnirilor cu elevii vizează: apar-
tenenţa la un grup şi presiunea grupului, factorii de risc 
şi de protecţie în consumul de alcool, tutun şi droguri 
ilegale, exprimarea emoţiilor, construirea unor atitudini 
pozitive pentru sănă-
tate şi dezvoltarea 
unor abilităţi de re-
zolvare a probleme-
lor, luarea deciziilor 
etc. Pe de altă parte, 
proiectul se adresea-
ză şi părinților elevi-
lor implicaţi în pro-
iect cu scopul sensi-
bilizării/ conştienti-
zării acestora asupra 
importanţei stabilirii 
unei comunicări şi a 
unui parteneriat pă-
rinte – copil eficien-
te.  
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       Emoţiile au un impact deosebit asupra 
vieţii noastre cotidiene, dar de multe ori nu 
ne dăm seama cât de puternică este aceasta 
influenţă. Cercetătorii au aflat că mintea şi 
trupul nostru sunt în foarte strânsă legătură 
şi chiar şi cuvintele folosite au consecințe 
directe. 

      In sport, emoțiile reprezintă un element 
fundamental, un factor critic posibil, capabil 
să crească sau să împiedice performanța 
individuală sau de grup. 

      Experiențele precum victoriile, înfrân-
gerile, confruntările, fac sportul un loc unde 
poți învăța să asculți, să recunoști dezamă-
girea, emoția, bucuria, tristețea, furia, tea-
ma. 

      Emoțiile sunt o sursă pentru înțelegerea 
sinelui și a adversarului, dar și pentru con-
struirea unei strategii, a unei acțiuni conști-
ente, pot regla și susține acțiunea sportivă, 
însă pot și deranja sau chiar bloca. Deci, au 

un rol important în motivația muncii, pentru 
realizarea unor rezultate reușite. 

      Stim că emoțiile sunt răspunsuri la sti-
muli externi sau interni, ce presupun schim-
bări ale sistemului de răspuns multiplu. 

       Sistemul subiectiv, reprezintă experien-
ța personală a fiecărui individ (trăirile, in-
terne) și efectele pe care stimulii îi au asu-
pra propriului corp. 

      Sistemul expresiv-comportamental, re-
prezintă reacția sistemului motor ( mușchii 
posturali ai corpului, contractați sau relaxați 
în funcție de stare). 

Furia, bucuria, dezgustul, tristețea, surpriza, 
sunt exprimate de mușchii feței diferit. 

      Carta Europeană a Sportului subliniază 
că “Sport „– înseamnă orice formă de acti-
vitate fizică, care printr-o participare orga-
nizată sau neorganizată are ca obiectiv ex-
primarea sau imbunătățirea stării fizice sau 
mentale, dezvoltarea relațiilor sociale sau 
realizarea de rezultate în competiții de toate 
nivelurile. 

       Teama este o emoție negativă care in-
fluențează performantețe sportive:  

Teama de a pierde, determină sportivul 
să facă mai ușor greșeli sau chiar să abando-
neze proiectele: 

Teama de accidentare, afectează încre-
derea pe care o are sportivul în propriile 
capacități și  posibilități. 

      Orice sportiv a experimentat cele mai 
variate temeri ca: insuccesul, teama de a nu 
dezamăgi (profesorii, antrenorii, părinții, 

colegii...), teama de a nu se răni, sau  chiar 
teama de a muri. 

      Cum procedăm?  

1.Să evităm situația? Utilă în viața de zi cu 
zi, nu însă în sport! 

2.Soluția devine o problemă nouă, în cazul 
începătorilor care încercând să-și controleze 
temerile, le accentuează, le amplifică și 
atunci ratează. 

3.Inconjurați-vă de antrenori, coechipieri, 
cunoștințe. Poate fi o bună strategie. 

4.Apelați la psihologul sportiv! care vă poa-
te ajuta să gestionați mai bine aceste stări și 
să le depășiți. 

  Intrebare: teama poate fi eliminată?                     
  Răspuns: Misiune imposibilă! 

      Există însă strategii ce pot gestiona și 
ameliora aceste senzații. Strategiile pot fi 
studiate și antrenate  în condiții ase-
mănătoare celor de concurs, deci prin 
muncă asiduă. 

      Cunoaște-ți teama și propriile strategii 
folosindu-te de întrebări ca: 

Mă ridic la nivelul adversarului meu? 
Imi pot controla propriile puteri? 
La ce anume trebuie să mă concentrez? 
 
Cunoscându-vă temerile, ve-ți reuși să 

vă descurcați mai bine, să începeți să-i spu-
ne-ți pe nume. Acesta poate fi un inceput!   

 
                                                                       

                                                                            

Profesor, 

Marlena Chițu 
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