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Doar o vorbă să-ți mai spun... 

 

Pentru voi.. 

 

E ușor să-ți imaginezi că, tânăr fiind, poți să miști munții din loc și orizontul se deschide 

numai cu gândul... Dacă lucrurile ar fi toată viața la fel de simple, cum ni se par când suntem 

liceeni, nu am mai lupta. Dar viața de liceu doar vă antrenează pentru a vă trimite pregătiți în 

căutarea unei explicații sau a aflării răspunsurilor la întrebările esențiale. 

Fiecare dintre voi e parte integrantă a acestui Colegiu și nimeni nu poate nega o anumită 

legătură între sine și locul din care vine, apartenența la un univers în care, deși planetele se 

învârt aparent fără băgare de seamă, dezordonat, totul urmează vectorial un cod dictat de suflet, 

între o aterizare și o decolare din zi sau din viață. 

Aparțineți acestui colegiu, oricât de nonconformiști ați fi, și sunteți identificați cu locul 

de apartenență. Nu doar pentru că sunteți ramuri ale unei păduri, ci pentru că vă aflați între 

aceleași coordonate, secundă cu secundă, suflare cu suflare. În tranziție permanentă, trăiți ca 

individualități, încăpățânați, luptând să primiți ce meritați, urcând dealul propriei existențe, 

încercând s-o înțelegeți, neștiind cum se face că, mereu când se împlinește ceva, o altă dorință 

apare în loc. 

O să vă dați seama când veți ajunge în vârf că nimic nu se face fără sacrificiu, că trebuie 

să trăiești și să urci tot drumul pentru a înțelege. Fiecare dintre profesorii voștri încearcă să vă 

ofere aripi cu garanția de funcționare până la piscul performanței, după care, acolo în vârf, să 

vă lase liberi, în voia propriilor ambiții. Știm că nu e ușor să ajungi în vârf, dar e și mai greu să 

te menții... Astfel, deținătorul succesului este pus la grea încercare în ideea de a nu pica în 

mrejele superficialității și autosuficienței. Numele mari se construiesc prin constanța cu care își 

impun valoarea, știința de a semna alianțe cu timpul și încăpățânarea de a păstra fin obrazul 

onoarei. 

 

Redacția 
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     Premiul Nobel pentru Literatură 

 

Premiul Nobel pentru Literatură este acordat anual unui autor din orice țară care, cu 

cuvintele lui Alfred Nobel, a produs „cea mai remarcabilă lucrare într-o tendință idealistică”.  

În anul 2013 premiul a fost acordat unei  scriitoare canadiene pe numele ei Alice Munro. 

Numită „a master of the contemporary short story”  această scriitoare în vârstă de 82 de ani 

este a 13-a femeie care a avut privilegiul să primească acest premiu. Alice Munro abordează 

moralul uman, una dintre temele ei fiind aceea a dilemelor înfruntate de tinerele fete crescute 

în orășelele de provincie. 

„Dance of the Happy Shades” a fost primul său volum (publicat în 1968) pentru care a 

fost recompensată cu cel mai important premiu literar canadian - Governor General's Award. 

Câteva din operele ei : „Lives of Girls and Women”, „Who Do You Think You Are”, „The 

Progress of Love and Runaway”, „The Bear Came Over the Mounta”  au fost adaptate pentru 

film. Aceasta a declarat în ultima sa carte „Dear life”, publicată în 2012 că va fi și ultima sa 

carte. 

 

Andraș Ioana 

 

  

12 Ani de sclavie 

 

Premiul Oscar pentru cel mai bun film din acest an merge către 12 Ani de Sclavie/12 

Years a Slave, poveste bazată pe un caz real.  

Să ne amintim mai întâi că sclavia își are oficial începutul în Virginia în anul 1654 

când Anthony Johnson, un om de culoare, susținea în fața instanței că servitorul său (de 

asemenea, negru), John Casor este al lui pe viață. Instanța a decis în favoarea lui Johnson și 

astfel a luat naștere sclavia. A fost abolită în SUA în 1865, la finele războiului civil american. 

Aveau să mai treacă însă 144 de ani înainte ca Senatul din Washington să se decidă să-şi ceară 

scuze pentru crima sclavagismului. Nouă milioane de oameni de origine africană au devenit 

victimele sclaviei. Din păcate această încălcare a drepturilor omului continuă să-i preocupe şi 

astăzi pe americani.  

Filmul prezintă povestea unui bărbat care luptă pentru supravieţuire şi libertate în 

perioada sclavagistă. Înainte de izbucnirea Războiului Civil din Statele Unite, Solomon 

Northup (Chiwetel Ejiofor), un om puternic şi inteligent, cu un caracter nobil și care pune preț 

pe libertate, este răpit şi vândut ca sclav. Este nevoit să îndure dureri de neimaginat, 

tratamente halucinante, inumane, pentru a fi din nou liber. În pofida tratamentului barbar, 

pentru  Solomon viaţa şi demnitatea continuă a fi lucrurile sacre, cele mai prețuite. Este o 

producție emoționantă, pe care o judeci cu sufletul. În cei 12 ani de sclavie, definitor pentru 

destinul său va fi doar întâlnirea cu un aboliţionist canadian, personaj interpretat de Brad 

Pitt. Deși este o temă relativ des prezentată, acest film reușește să descrie viu și bine detaliat 

viața unui sclav. Actori principali sunt Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Michael 

Fassbender, Brad Pitt. Mulți fac o comparație între acest film și Roots(Rădăcini-1977), cel 

din urmă fiind considerat superior. Desigur, filmul are parte de și critici și de aprecieri: 

„Un film la care mediatizarea este mai mare decat calitatea filmului.” 

http://www.cinemagia.ro/actori/benedict-cumberbatch-27024/
http://www.cinemagia.ro/actori/chiwetel-ejiofor-13084/
http://www.cinemagia.ro/actori/michael-fassbender-25495/
http://www.cinemagia.ro/actori/michael-fassbender-25495/
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„Un film destul de slăbuț [...] previzibil și cu un final ratat.” 

„Recunosc, de la bun început, că 12 ani de sclavie nu m-a impresionat.” 

„Subiect complex, film modest.” 

  „O a 3-a capodoperă a lui Steve McQueen, cu Michael Fassbender prezent și cu un 

Chiwetel Ejiofor care se transpune perfect în pielea nenorocitului Solomon Northup.” 

 „Acest film are ceea ce numesc un film bun dacă nu chiar o capodoperă [...] este genul 

de film la care daca ești sensibil și îl vizionezi iți va smulge câteva lacrimi prin dramatismul 

pe care îl are în anumite scene mai ales că este inspirat din fapte reale.”  

 „Fulminanta agresivitate a bunului simț abundă în toate scenele filmului. Jocul 

impresionant al actorilor, care nu au de unde cunoaște poverile vremii este remarcabil. 

Solomon, alături de numeroasele personaje, fac un joc artistic ce ascunde cu măiestrie latura 

grotescă a întregii povești.” 

  Tu ce crezi? 

Barb Roxana 

 

 
Transcendence 

 

Viață după moarte este un film științifico-fantastic apărut la data de 10 Aprilie 2014 în 

New York City, S.U.A., regizat de Wally Pfister și scris de Jack Paglen. Personajele 

principale sunt interpretate de Johnny Depp (Will Caster), Rebecca Hall (Evelyn Caster), Paul 

Bettany (Max Waters), Kate Mara (Bree), Morgan Freeman (Joseph Tagger), Clifton Collins 

Jr. (Martin). Distribuit de MediaPro Distribution, filmul rulează în cinematografele românești 

de la data de 25 Aprilie 2014. 

      Doctorul Will Caster este cel mai apreciat cercetător din domeniul inteligenţei 

artificiale, dorindu-și să reunească într-o singură maşinărie conştiinţa colectivă, cu informaţii 

din toate domeniile științei şi emoţia umană. Will prezice că o asemenea mașinărie va creea o 

singularitate tehnologică pe care doctorul o numește Transcendență. Încă de la începuturile 

experimentelor sale controversate, a atras antipatia celor care erau anti-tehnologie. Prin atacul 

unei grupări de teroriști, Will este împușcat cu un glonte „otrăvit” cu materiale radioactive, 

care îl vor ucide foarte rapid. Prin acest atac, teroriștii nu reușesc decât să îl aducă mai 

aproape de realizarea obiectivului pentru care a muncit întreaga sa carieră. Cu ajutorul soției 

sale și al lui Max, Will devine prima conștiință încărcată într-un sistem informatic, căutând 

puterea și controlul, neputând fi oprit de cei care erau de părere că în spatele înfățișării și vocii 

lui Will era de fapt, mintea mașinăriei creată de Will însuși, PINN.  

După ce Evelyn îl dă afară din clădire, Max este confruntat de Bree, lideră a 

Revoluționarei Independențe de la Tehnologie (Revolutionary Independence From 

Technology-R.I.F.T) , grupare care s-a ocupat de organizarea atacurilor teroriste. Guvernul 

este de asemenea îngrijorat de intențiile persoanei uploadate a lui Will. Doctorul Caster își 

folosește inteligența artificială pentru a creea un imens laborator tehnologic într-un orășel 

uitat din deșert, numit Brightwood. Chiar și Evelyn care îl susține și îl urmează în 

Brightwood, începe să aibă suspiciuni. Evelyn, recrutată de organizația teroristă, este injectată 

cu un virus, care odată introdus în sistemul lui Will, va distruge toate gadget-urile și 

aparaturile cu acces la internet. Întoarsă în Brightwood, Evelyn este întâmpinată de 
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reîncarnarea lui Will în corpul lui Martin. Will își dă seama de intenția ei de al distruge și 

refuză inițial să o introducă în sistem. Baza fiind înconjurată de F.B.I, Will le comandă 

hibrizilor săi să o apere, în timp ce el o duce înăuntru pe Evelyn deoarece este grav rănită. 

Bree îl ia ostatic pe Max și îl amenință pe Will că îl va ucide dacă nu încarcă virusul în sistem. 

În final, o încarcă pe Evelyn pe sistem, iar în timp ce mor afectați de virus, Will îi explică 

faptul că în tot acest timp a fost cu adevărat el. De asemenea îi spune că tot ce a făcut a fost 

pentru a îndeplinii dorința ei de a salva planeta și de a schimba omenirea. În momentul morții 

lor s-a produs o prăbușire globală a tehnologiei. Trei ani mai târziu, Max observă că în 

grădina lor, singurele flori care mai trăiau erau cele două flori ale soarelui.Will a instalat plase 

de cupru pentru a proteja grădina de unde. Max deduce că mințile lui Will și Evelyn sunt încă 

vii prin nano-particulele din flori.  

      Părerile criticilor sunt împărțite. Conform site-ului Metacritic, filmul are un scor de 42 

din 100. Criticile negative afirmă că logica filmului este una slabă și că firul poveștii nu este 

bine realizat. Reprezentantul revistei ”Chicago Sun-Times”, Richard Roeper afirmă că 

Transcendence este un film îndrăzneț, frumos, uneori contrazicând speculațiile futuristice 

adânc înrădăcinate în potențialul tehnologiei de azi. Alt critic spune că nu înțelege criticile 

negative aduse asupra acestui film și că Transcendence este cel mai subapreciat film al anului. 

       „Inteligența artificială Will” și-a dorit centrul de cercetare din Brighwood pentru a 

dezvolta nanotehnologia care îl ajută în înlocuirea celulelor bolnave (vindecarea bolnavilor) și 

în modificarea naturii. Nanotehnologia este ștința la scală foarte mică care implică 

manipularea materiei la nivel atomic sau molecular. Un nanometru este de 100.000 de ori mai 

subțire decat un fir de păr. Nanotehnologia are trei aspecte importante: dimensiune, structură 

și proprietăți. Nanometrele sunt deja folosite în domeniul anvelopelor, fotografiilor și în 

industria petrochimică. Cu toate acestea, toate exemplele de mai sus de tehnologii nu sunt 

considerate nanotehnologie, deoarece ele nu implică manipulări atomice specifice pentru a 

obține proprietăți și funcții de materiale sau produse dorite. Nanotehnologia implică 

manipulări atomice motivante și asamblări structurale pentru a realiza proprietăți și funcții 

predeterminate. Nanotehnologia oferă promisiunea de noi produse pentru a lupta împotriva 

bolii, îmbunătățirea eficienței energetice, și curațarea substanțelor chimice toxice. Exemple de 

eventualele beneficii pentru mediu ale nanotehnologiei și nanomaterialelor fabricate includ: 

 Tratament precoce al mediului  

 Materiale mai puternice și mai ușoare; și dispozitive de monitorizare mai mici, de 

detectare mai precisă și mai sensibile 

 Dezvoltarea utilizării surselor regenerabile de energie  

 Dezvoltarea de procese cu cerințe reduse de materiale și energie și producție minimă 

de deșeuri  

 Depistarea din timp și tratamentul bolilor  

 Sisteme îmbunătățite pentru a controla, preveni, și remedia problemele de poluare 

      Cercetătorii presupun că în ani de cercetare, nanotehnologia va evolua atât încât să 

rezolve toate problemele legate de tratemente medicale și poluarea mediului.  Nanotehnologia 

se suprapune semnificativ cu mai multe discipline cu cercetare asupra chimiei, fizicii, și 

biologiei. Nanotehnologia prezintă și dezavantaje cum ar fi: dipariția multor ocupații 

tradiționale și înlocuirea lor cu mașinării, fapt care va duce la pierderea multor locuri de 

muncă. 

      În lumea medicală, nanotehnologia este  văzută ca un avantaj, deoarece acestea poate 

ajuta la crearea de ceea ce se numește de droguri inteligente. Acestea ajută la vindecarea mai 

rapidă și fără efecte secundare pe care alte medicamente tradiționale le au. Cercetarea 
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nanotehnologiei in medicină se concentrează pe domenii precum regenerarea țesutului, 

repararea oaselor, imunitate si chiar cure pentru boli cum ar fi cancerul, diabetul, și a altor 

boli care amenință viața. În Transcendence, se poate observa cum mai mulți oameni sunt 

vindecați cu ajutorul nanotehnologiei care le înlocuiește celulele bolnave cu unele sănătoase. 

Efecte miraculoase se pot realiza prin nanoparticule, de exemplu, cercetătorii au dezvoltat 

deja lână și mătase, care se poate curăța, deoarece particulele lor modificate "mănânca" pete. 

Viitorul nanotehnologiei este un teritoriu complet neexplorat. Este aproape imposibil de 

prezis tot ceea ce nanoștiinta va aduce în lume având în vedere că aceasta este o știință recent 

descoperită. 

      Există posibilitatea că viitorul nanotehnologiei este foarte strălucit, că aceasta va fi o 

știință fără de care nici o alta știință nu poate trăi și că va face lumea extrem de inconfortabilă 

cu potențialul de a putea transforma lumea.  

 

Vornicu Ioana 

Dospinescu Adria 
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Știați că… 

Scriitorii români, la fel ca și alți scriitori din lume, poate mult mai cunoscuți decât cei 

din țara noastră, au și ei fixațiile și pasiunile lor, sau lucruri pur și simplu ciudate care li s-au 

întâmplat. Unele din aceste întâmplări au născut adevărate tragedii în viața multora dintre ei.  

1. Marin Preda nu scria niciodată cu pixul sau creionul. El scria cu un stilou de aur, care 

după moartea lui nu a mai funcționat niciodată. Penița era tocită mai mult într-o parte și 

pentru a scrie cu el trebuia să știi cum să îl ții și în ce poziție să îl apleci, dar nimeni nu a 

reușit să îl mai folosească. 

2. Mihai Eminescu era considerat nebun atunci când a murit, fiind internat într-un sanatoriu. 

Totuși, în noaptea morții lui, i s-a găsit în buzunarele halatului dovada că nu era nebun și a 

faptului că încă mai lucra. Eminescu scrisese două poezii: „Viața” și „Stele la cer”. În afară de 

cele două poezii din halat se spune că ar mai fi fost foarte multe aruncate la gunoi de către 

femeile de serviciu. 

3.Titu Maiorescu notează în însemnările sale zilnice din 1885 că a fost anesteziat cu 

„injecțiuni subcutanate locale cu cocaină” pentru niște simple dureri de dinți. Anestezierea 

durerilor de măsele cu morfină sau cocaină era o practică foarte rar întâlnită în acea perioadă. 

4. Bogdan Petriceicu Hașdeu a fost atât de îndurerat de moartea fiicei sale încât, la fel ca și 

Victor Hugo, s-a îndreptat spre spritism. Uite ce scria Hașdeu despre sentimentele sale după 

moartea copilului său: 

  „În ziua morții Iuliei Hașdeu a murit și tatăl său. El nu putea să mai trăiască. Din moși, 

el moștenea trei iubiri: patria, știința, femeia. Tot ceea ce era mai pur în aceste trei iubiri, 

chintesența lor, o concentrase în fiie-sa, mare patrioată, mare geniu, mare femeie, ea devenise 

pentru el prisma tuturor iubirilor sale. Când ea muri, patria- știința- femeia, totul murise 

pentru el.” 

Se spune că planul palatului pe care i l-a ridicat mai apoi fiicei, i-ar fi fost dictat în timpul 

şedinţelor de spiritism de către Iulia. 

5. Iulia Hașdeu, fiica lui Bogdan Petriceicu Hașdeu, a fost un copil-minune care la 11 ani a 

absolvit Colegiul Național „Sfântul Sava” și, în paralel, Conservatorul din București, iar apoi 

a studiat la Sorbona. La 17 ani a reușit să publice un volum de poezii în franceză, dar din 

nefericire, un an mai târziu moare de tuberculoză. În memoria ei, tatăl ei va construi un castel 

la Câmpina, Castelul Iulia Hașdeu. 

6. Liviu Rebreanu a creat personajul lui Apostol Bologa din „Pădurea Spânzuraților”, 

inspirându-se din viața familiei sale. Personajul principal este, de fapt, o copie destul de fidelă 

a fratelui său, Emil, care a fost spânzurat la Ghimeș în 1917. Există și un monument în acel 

loc pe care scrie: "Aici odihnește Apostol Bologa – Emil Rebreanu, eroul romanului Pădurea 

Spânzuraților de Liviu Rebreanu." 

7. Camil Petrescu se oferă voluntar să plece pe front și este respins în repetate rânduri din 

cauza constituției sale slabe. În cele din urmă în 1916 ajunge la infanterie în timpul ofensivei 

germano-austro-ungare, dar este rănit grav și apoi luat prizonier și dus în lagărul de la 
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Sopronyek. În țară toată lumea credea că a murit, datorită unei scrisori a prietenului său, 

Octavian Parna. Deși Petrescu era cât se poate de viu, el nu va fi eliberat decât în 1918. 

8. Ion Ghica avea relații atât de bune cu conducătorii Porții încât în 1854 i se oferă 

demnitatea de guvernator al insulei Samos, aflându-se în Marea Egee,  iar în 1856 titlul de 

bey (print) al aceleiași insule.  

9. Mircea Eliade, proclamat și autoproclamat „șef” al generației sale, a fost acuzat ca fiind 

legionar. Când i s-a cerut să dea un răspuns acuzațiilor, Eliade a răspuns în dodii, spunând că 

nu a colaborat la ziarul legionar „Buna Vestire” și că a fost eliberat, de unde credeți voi? Din 

lagărul de la Miercurea Ciuc pentru că autoritățile și-au dat seama că a fost o greșeală. 

10. Alexandru Odobescu este unul dintre marii sinucigași ai literaturii române. Alexandru 

Odobescu s-a îndrăgostit de o femeie cu 30 de ani mai tânără, și din cauza ei se va sinucide la 

București, în 1895, injectându-și o supradoză de morfină. G. Călinescu explica modul în care 

Odobescu a făcut rost de morfină: „Introducând pe rând doi medici pe intrări deosebite [ale 

casei], acest erou de roman sentimental colecta o suficientă doză de morfină și se sinucise.” 

11. Benjamin Fondane, scriitorul avangardist, a fost un poet român care a murit la 

Auschwitz după ce a fost gazat.  

12.Elena Vacarescu, scriitoare de naționalitate română, care o avut o idilă cu regele 

Ferdinand.  

13. Otilia Cazimir este pseudonimul literar al poetei  Alexandra Gavrilescu. Pseudonimul i-a 

fost ales de scriitorul Mihail Sadoveanu și de criticul literar Garabet Ibrăileanu. Scriitoarei nu 

i-a plăcut noul nume: „Dați-mi voie să vă mărturisesc, după atâta amar de ani, că numele 

acesta, pe care totuși l-am purtat cu cinste, nu mi-a plăcut niciodată. N-am nimic în comun cu 

eroinele legendelor germane, iar cea dintâi Otilie pe care am întâlnit-o în viață, fetița cu care 

am stat în bancă în clasa primară, era proastă, grasă și buboasă ...” 

Muscă Tamara 

 

Ipoteze privitoare la moartea lui Mihai Eminescu 

Există nenumărate variante în legătură cu moartea lui Mihai Eminescu, precum și foarte 

multe teorii ale conspirației. Oficial, Mihai Eminescu a murit pe data de 15 iunie 1889. Poetul 

s-ar fi stins în casa de sănătate a doctorului Șuțu la București. Cauza exactă a morții sale 

rămâne însă învăluită în mister, existând suspiciunea că ar fi fost ucis. Eminescu a fost 

declarat nebun și internat la psihiatrie într-un moment în care guvernul României urmărea să 

încheie un pact umilitor cu Austro-Ungaria, prin care renunţa la pretenţiile asupra Ardealului 

şi se angaja să îi anihileze pe toţi cei catalogaţi drept „naţionalişti”. Eminescu nu a acceptat să 

facă niciun fel de compromisuri, şi de aceea era cel mai periculos dintre ei. El deranja, nu 

doar prin ceea ce scria(era gazetar la Timpul), ci mai ales prin faptul că plănuia să pună bazele 

unei organizaţii independente.  

  Doctorul neuropatolog, Ovidiu Vuia, scrie în cartea sa dedicată studiului morții lui 

Eminescu despre faptul că așa-zisa boală psihică a poetului nu ar fi fost una reală, ci doar un 
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diagnostic greșit al medicilor. Acesta spune că în afară de depresii și anxietate, Eminescu nu 

avea alte probleme, iar geniul său creator nu era alterat de vreo afecțiune mintală.  

Ipoteza 1: Boala psihică 

„În spital, cam de la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, poetul prezintă tot mai 

accentuat tremurături ale membrelor, gurii, limbii. Situația psihică se complică și ea cu un 

delir, totuși, însoțit de momente de luciditate, așa cum o descriu unii vizitatori.” Toate acestea 

puteau fi semne ale intoxicării cu mercur - substanța care i se administrează periodic de către 

medici. 

Ipoteza 2: Sifilis 

Potrivit unor istorici, nebunia inexplicabilă și boala venerică au fost doar povești 

inventate pentru defăimarea sa. În opinia acestora, Eminescu ar fi fost otrăvit lent cu mercur, 

sub pretextul unui pretins tratament contra sifilisului. 

Ipoteza 3: Presupusa crimă, povestită de un martor ocular 

Eminescologul Nicolae Georgescu a scris un articol în ziarul Universul, apărut la 

București pe 28 iunie 1926, cu titlul Dosarul Morții lui Eminescu. 

În text, acesta povestește dialogul cu un bărbat care pretindea că era frizerul regelui 

Carol I, pe nume Dumitru Cosmanescu, și care ar fi asistat la uciderea lui Mihai Eminescu. 

Acesta spunea: 

„Cât a stat la Șuțu, eu cel puțin nu l-am văzut altfel decât scriind. Scria toată ziua, coli 

peste coli, și era foarte liniștit. Dar soarta a făcut însă ca într-o zi să-l văd murind, aș putea 

zice, pe brațele mele.  […] 

Cum mergeam amândoi, unul lângă altul în grădină, vine odată pe la spate un alt 

bolnav d’acolo , unu’ furios care-a fost director sau profesor de liceu la Craiova și, pe la spate, 

îi dă lui Eminescu în cap cu o cărămidă pe care o avea în mână.  

Eminescu, lovit după ureche, a căzut jos cu osul capului sfărâmat și cu sângele 

șiroindu-i pe haine.[…]  După o jumătate de oră, bietul Eminescu murise!” 

  

Muscă Tamara 

             Ştiaţi că...  

- spunem maiou nu maieu; 

- lucrativ înseamnă profitabil; 

- spunem voiam, nu vroiam; 

- spunem îngheţate, nu îngheţăţi; 

- spunem abțibiluri, nu abțibilde; 

- spunem aragaze, nu aragazuri; 

- spunem chibrituri, nu chibrite; 

- spunem coșmaruri, nu coșmare; 

- spunem furtunuri, nu furtune; 

- spunem hoteluri, nu hotele; 

- spunem implanturi, nu implante; 

- spunem succese, nu succesuri; 
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- spunem agheasmă, nu aghiasmă; 

- spunem gheară, nu ghiară; 

- spunem dezmoșteni, nu desmoșteni; 

- spunem desfunda, nu dezfunda; 

- spunem decernează, nu decernă; 

- vă îndrumă, nu vă îndrumează; 

- ignoră, nu ignorează; 

- se înfiripă, nu înfiripează; 

- se cocoață, nu se cocoțează; 

- copiază, nu copie; 

- se învârte și se învârtește; 

- se chinuie și se chinuiește; 

- spunem dăinuie, nu dăinuiește; 

- clănțăne și clănțănește; 

- se destăinuie și se destăinuiește; 

- cotrobăie și cotrobăiește; 

- se înfoaie, nu se înfoiază; 

- se străduie și se străduiește; 

- ciocăne și ciocănește; 

- eu voi tăcea, nu eu voi tace; 

- va dispărea, nu va dispare; 

- te vei complăcea, nu te vei complace; 

- va zăcea, nu va zace; 

- va apărea, nu va apare; 

- va displăcea, nu va displace; 

- va cădea, nu va cade; 

- el așază, nu așează; 

- el înșală, nu înșeală; 

- așază-te, nu așează-te; 

- el creează, nu el crează; 

 

 

Inteligența emoțională 

 

    Țelul pedagogic este să pregătim copiii pentru viitor, dar pentru aceasta  trebuie să-i 

ajutăm să-și dezvolte o imagine de sine pozitivă și puternică, sentimentul de încredere în sine 

și autodisciplina, aptitudini sociale, emoționale și simțul responsabilității. 

Daniel Goleman defineşte inteligenţa emoţională ca desemnând “o capacitate de 

control şi autocontrol al stresului şi emoţiilor negative; o meta-abilitate, care determină şi 

influenţează modul şi eficienţa cu care ne putem folosi celelalte capacităţi şi abilităţi pe care 

le posedăm, inclusiv inteligenţa educaţională”. Ce poate face educația pe baza inteligenței 

emoționale  este să îi ajute pe copiii care au probleme de comportament să-și identifice în 
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mod corect sentimentele. Pentru ei supărat și furios însemnă același lucru; la fel se poate 

spune despre nemulțumit și trist, mândru și bucuros și multe altele. Odată ce suntem capabili 

să ne recunoaștem diferitele sentimente, există șanse mai mari să le controlăm. 

Dacă îl întrebați pe un adolescent cum se simte o persoană anume, uneori răspunsul va 

fi ”Nu știu și de ce mi-ar păsa?” Ar trebui să le pese, pentru că dacă știu cum se simte cel de 

lângă ei, sunt mai multe șanse să aibă o relație pozitivă cu acea persoană.  

 Ar trebui să fie un deziderat unanim  educarea emoţiei şi stimularea dezvoltării celor 

mai importante funcţiiale inteligenţei, cum ar fi: contemplarea frumosului, deprinderea de a 

gândi înainte de a acţiona, de a expune şi nu de a impune ideile, administrarea gândurilor, 

spiritul întreprinzător. îi informăm pe tineri - nu le formăm personalitatea. Tinerii cunosc tot 

mai mult lumea în care se află, dar nu ştiu aproape nimic despre lumea care sunt ei înşişi. Cel 

mult, cunosc salonul de primire al propriei lor personalităţi. Vă puteţi imagina o singurătate 

mai mare ca aceasta? Fiinţa umană este o străină pentru ea însăşi! Educaţia a devenit seacă, 

rece şi fără ingredientul emoţional. Tinerii ştiu rareori să ceară iertare, să-şi recunoască 

limitele, să se pună în locul celorlalţi. 

Educaţi emoţia cu inteligenţă. Şi ce înseamnă să educi emoţia? înseamnă să stimulezi 

elevul să gândească înainte de a reacţiona, să nu-i fie teamă de frică, să-şi fie propriul său 

lider, autor al propriei sale poveşti, să ştie să filtreze stimulii „stresanţi" şi să opereze nu doar 

cu fapte logice şi probleme concrete, ci şi cu contradicţiile vieţii. 

A educa emoţia înseamnă şi să se dăruiască fără să aştepte răsplată, să fie credincios 

conştiinţei sale, să-şi găsească bucurii în stimulii mici ai existenței, să ştie să piardă, să-şi 

asume riscuri pentru a transforma visele în realitate, să aibă curaj să umble prin locuri 

necunoscute.  

Din nefericire, ne avântăm în societate fără vreo pregătire pentru a trăi. Suntem  

vaccinaţi, încă din copilărie, contra unei serii de viruşi şi bacterii - dar nu ni se face nici un  

vaccin contra decepţiilor, frustrărilor şi respingerilor. Câte lacrimi, boli psihice, crize în relaţii 

şi chiar sinucideri n-ar putea fi evitate prin educarea emoţiei? 

Fără educarea emoţiei, putem genera cel puţin trei rezultate. Unii devin 

insensibili...Aceştia au o insensibilitate emoţională şi, de aceea, îi rănesc şi-i mâhnesc pe 

ceilalţi, dar nu le simt durerea, nu se gândesc la consecinţele comportamentelor lor. Alţii, 

dimpotrivă, devin hipersensibili. Trăiesc intens durerea celorlalţi, se dăruiesc fără limite, sunt 

preocupaţi excesiv de critica altora şi nu au protecţie emoţională. O ofensă le strică ziua, luna 

şi chiar viaţa. Persoanele hipersensibile sunt, de obicei, excelente pentru ceilalţi, dar 

păgubitoare pentru ele însele. A treia categorie sunt înstrăinaţii. Ei nu-i rănesc pe ceilalţi, dar 

nu se gândesc la viitor, nu au vise, scopuri şi se lasă în voia vieţii, trăind un conformism. 

În ceea ce privește necesitatea inteligenței emoționale Daniel Goleman şi-a permis să 

facă o serie de previziuni extrem de optimiste asupra modelului său. Astfel, inteligenţa 

emoţională e responsabilă, în viziunea sa, de succesul acasă, la şcoală şi la muncă. Cercetările 

sale au arătat că succesul nostru la locul de muncă sau în viaţă depinde 20% de inteligenţa 

academică, restul de 80% revenind altor factori. În timp ce intelectul ne ajută să rezolvăm 

probleme, să facem calcule sau să procesăm informaţii, inteligenţa emoţională (EQ) ne 

permite să fim mai creativi şi să ne folosim emoţiile pentru a ne rezolva problemele.  

Spre deosebire de inteligenţa cognitivă, care tinde să ajungă la un nivel ridicat la 

adolescenţă, rămâne constantă la vârsta adultă şi începe să scadă la vârsta a treia, inteligenţa 
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emoţională pare să fie în mare măsură dobândită şi se dezvoltă o dată cu înaintarea în vârstă şi 

cu experienţele trăite. 

Totodată, acesta susţine că un nivel înalt al inteligenţei emoţionale duce la mai puţină 

agresivitate şi decizii mai bune în ceea ce priveşte comportamentele de risc. La modul 

general, consideră Goleman, inteligenţa emoţională conferă un avantaj în oricare domeniu al 

vieţii, de la dragoste şi relaţii, până la deprinderea regulilor nescrise ale succesului în politică. 

Rezultatele unor studii preliminarii au indicat că inteligenţa emoţională scăzută are legătură 

cu implicarea în comportamente autodistructive precum comportamentul inadecvat sau 

violent, consumul de alcool sau droguri şi/sau tutun (Brackett, Mayer, 2003; Formica, 1998; 

Rubin, 1999; Trinidad, Jhonson, 2001), în timp ce o inteligenţă emoţională mai ridicată e 

asociată cu rezultate pozitive precum comportamentul prosocial, dragostea părintească, 

egalitatea între semeni şi relaţiile familiale (Mayer, Caruso, Salovey, 1999; Rice,1999 

Salovey, Mayer, Caruso, Lopes, 2001). 

Inteligenţa emoţională pare să fie în mare măsură dobândită, iar cunoştinţele 

emoţionale sunt relativ uşor de predat şi de asimilat. În urma studiilor care au urmărit nivelul 

de dezvoltare a inteligenţei emoţionale de-a lungul anilor, s-a constatat că oamenii 

progresează pe măsură ce îşi stăpânesc mai bine emoţiile şi impulsurile, se motivează mai 

uşor şi îşi cultivă empatia şi flexibilitatea socială, adică devin mai inteligenţi din punct de 

vedere emoţional. Ca urmare, au mai multe şanse să fie înţelegători faţă de sine, dar şi faţă de 

semenii lor, mulţumiţi în viaţă şi eficienţi, buni coechipieri, în avantaj în orice domeniu al 

vieţii, fie că este vorba despre relaţiile sentimentale şi intime, fie că este vorba despre 

respectarea regulilor nescrise care guvernează reuşita într-un domeniu de activitate. 

Adolescentul al cărui nivel de dezvoltare al inteligenţei emoţionale este ridicat are o 

imagine mai critică şi evident mai echilibrată asupra propriei persoane şi ca urmare, are o 

stimă de sine realistă şi pozitivă. De asemenea, un adolescent care are o bună capacitate de a-

şi recunoaşte propriile emoţii şi pe cele ale altora, se poate motiva să depăşească greutăţile din 

viaţa de zi cu zi ce pot produce daune propriei stime de sine (Năstasă, 2007, pp. 278-282). 

Daniel Goleman susţine că îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale este posibilă prin 

învăţarea şi exersarea principalelor dimensiuni ale acesteia. Astfel, învăţarea conştientizării 

emoţiilor ajută persoana să fie capabilă să îşi recunoască propriile emoţii, să le numească şi să 

le înţeleagă cauza. Prin controlul emoţiilor, aceasta îşi poate stăpâni mânia şi tolera frustrările, 

îşi poate exprima furia natural fără a fi agresivă cu cei din jurul său. Dezvoltându-şi nivelul de 

motivare personală, aceasta devine mai responsabilă, mai capabilă să se concentreze asupra 

unei sarcini, învăţând să fie perseverentă în atingerea scopurilor stabilite. Învăţarea şi 

exersarea empatiei ajută persoana să îi asculte pe cei din jur  şi totodată să fie capabilă să 

privească o problemă din punctul acestora de vedere, empatia fiind cea care, indirect ajută şi 

la dezvoltarea relaţiilor interpersonale. Exersarea acestor tipuri de relaţii participă la 

dezvoltarea abilităţilor unei persoane de a rezolva conflicte şi de a negocia neînţelegeri, de a 

analiza şi de a înţelege relaţiile dintre semeni, de a adopta o atitudine prosocială şi de a se 

integra mai uşor într-un grup. Abilitatea emoţională trebuie să fie dezvoltată astfel încât 

dezvoltarea inteligenţei emoţionale să fie peste medie, un coeficient de inteligenţă emoţională 

ridicat fiind un punct în plus în ceea ce priveşte reuşita personală şi profesională (Goleman, 

1998). 
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Forţa metodei constă în practicarea de către părinţi şi/sau cadre didactice a unor 

schimbări mărunte, repetate zi de zi, în relaţiile cu proprii copii / elevi. Cele cinci principii 

promovate de autorii anterior menţionaţi sunt: 

 1. conştientizarea propriilor sentimente şi ale celorlalţi;  

2. empatia şi înţelegerea punctelor de vedere ale celorlalţi;  

3. echilibrul şi stăpânirea propriilor impulsuri emoţionale şi comportamentale;  

4. construirea unor scopuri şi planuri pozitive;  

5. adoptarea unor atitudini sociale pozitive în relaţiile cu ceilalţi 

De ce este necesară inteligenţa emoţională? 

 pentru a relaţiona eficient cu colegii de clasă şi a rezista presiunii grupului; 

  pentru a depăşi dificultăţile lucrului în echipă; 

  pentru managementul emoţiilor în condiţii de stres; 

  pentru adaptarea facilă la un nou context cultural şi  social; 

  în situaţii de pierdere (divorţul părinţilor, pierderea unei persoane dragi); 

  pentru a-şi stabili obiective realiste şi a urmări cu perseverenţă realizarea lor.  

 

Cum arată un adolescent inteligent emoţional? 

 Cunoaşte numeroase cuvinte care exprimă sentimente;  

 vorbeşte cu uşurinţă despre propriile emoţii; 

 Se implică şi dă dovadă de înţelegere faţă de cei din jurul său; 

 Are o atitudine optimistă; 

 Are răbdare pentru a obţine ceea ce-şi doreşte cu ardoare; 

 Are idealuri potrivite vârstei sale şi urmăreşte cu perseverenţă realizarea lor; 

 ascultă activ; 

 îşi cunoaşte propriile nevoi şi  ştie cum să obţină ce are nevoie; 

 e capabil să rezolve singur o problemă;  

 stabileşte şi întreţine relaţii interumane benefice pentru el. 

 

Persoanele care prezintă deficite la nivelul competenţelor emoţionale şi sociale riscă să 

dezvolte probleme serioase, atât în timpul copilăriei, al adolescenţei cât şi al vieţii adulte, într-

o serie de domenii cum ar fi:  

- sănătatea mentală (anxietate, depresie, tulburări de comportament, delicvenţă 

juvenilă, consum de alcool şi droguri etc.); 

- dezvoltarea cognitivă (atitudini negative faţă de şcoală, lipsa încrederii în abilitatea 

de a rezolva sarcinile şcolare şi refuzul acestora); 

- adaptarea şcolară (absenteism, abandon şcolar, dificultăţi în adaptarea la cerinţele 

mediului şcolar etc.) 

Cutia magică  (idee de activitate pentru orele de dirigenție) 

Obiective: În urma acestei activităţi elevii vor fi capabili să înţeleagă că specificul uman îl 

reprezintă îmbinarea corespunzătoare a calităţilor şi defectelor.  

Etape: a. li se spune elevilor că au acces la o cutie magică în care pot găsi orice calitate pe 

care şi-o doresc şi de care cred ei că au nevoie; 

b. această cutie e dispusă să primească şi trăsături umane pe care participanţii 

consideră că le au şi de care vor să scape; 
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c. în final fiecare participant împărtăşeşte grupului ce simte şi cum gândeşte acum 

când a primit tot ceea ce şi-a dorit şi a aruncat tot ceea ce era rău sau de prisos. 

Definită în termeni de empatie, conştientizare, înţelegere şi exprimare a emoţiilor, 

inteligenţa emoţională este considerată cea, care alături de inteligenţa cognitivă, ajută o 

persoană să adapteze cu mai multă uşurinţă situaţiilor şi provocărilor ce apar pe parcursul 

vieţii. 

   După Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională 
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     Cu ce ne mai îmbrăcăm? 

 

Când intri într-un liceu, diversitatea vestimentației adoptate de elevi te face să crezi că, 

atât fetele cât și băieții sunt tot mai emancipați și dornici să se afirme. Totuși, obligativitatea 

uniformei ne determină să folosim tot mai mult de accesorii vestimentare. 

Uniforma - jeanși, cămașă albă și cravată roșie – poate fi purtată într-un fel care să ne 

confere un plus de eleganță și confort, cu atât mai mult dacă este aleasă cu gust și accesorizată 

potrivit. 

Jeanșii preferați de majoritatea elevilor, sunt cei strâmți, care pot fi purtați cu botine, 

cizmulițe, balerini, teniși sau converși. Aceștia sunt specifici ținutelor rock sau punk, destinați 

picioarelor subțiri și atitudinii foarte cool. 

Colanții, foarte apreciați, sunt o alegere făcută foarte des de către liceeni. Chiar dacă se 

regăsesc în garderoba majorității fetelor, asta nu înseamnă că sunt un simbol al eleganței sau 

că nu pot fi dăunători imaginii unei fete. Aceștia nu sunt deloc recomandați adolescentelor 

mai plinuțe. 

Băieți, nu mai purtați jeanși exagerat de strâmți! Și nu optați pentru așa ceva, mai ales 

dacă aveți câteva kilograme în plus. 

O cămașă albă, simplă și foarte bine cambrată, conferă fetelor eleganță, punându-le în 

evidență silueta. Nu purtați tricouri strâmte, o măsură mai mare la un t-shirt nu este un capăt 

de țară, ci doar capătul micilor imperfecțiuni.  

Accesoriile spun foarte multe despre noi, despre cum ne simțim în general și despre 

ceea ce vrem să fim sau părem a fi. Puneți-vă toată energia stilistică în alegerea accesoriilor. 

Ochelarii, gențile, pandantivele, lanțurile, brățările, inelele sunt accesorii pe care, pe lângă un 

cardigan, le puteți folosi pentru a vă întregi ținuta. 

Începeți prin a descoperi cine sunteți și numai în funcție de asta vă veți identifica cu un 

anume stil. Menținându-vă imaginea, veți deveni un exemplu. 

 

Trîmbițaș Ioana Sorina 

 

    Ce am mai făcut... 

 

Balul bobocilor 

 

Balul în sine este o adevărată provocare, trebuie să fii răbdător, devotat, să ai multă 

încredere de sine, să fii amuzant și să poți improviza în orice situație. 

În primul rând, trebuie să treci un set de teste alese de cei din clasa a XII-a. Noi, elevii 

claselor a IX-a A, B, C și D, am alcătuit șase perechi: Rafailă Cristina și Bleoju Adrian, Negru 

Ioana și Suciu Andrei, Dani Renata și Săvescu Leonard, Vornicu Ioana și Kecskes Dorian, 

Andraș Ioana și Raul Bercea, Lupaș Gabriela și Bișoc Ovidiu. 

Acum urmează partea interesantă! 
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E momentul în care încep repetițiile până la ore tîrzii, în care îți faci prieteni noi, înveți 

să te exprimi mai liber, ajungi să faci glume cu profesorii care sunt coordonatori ai balului 

și...în care îți faci de cap în școală. 

Pe parcurs, lucrurile devin tot mai obositoare, stai perioade tot mai lungi la școală, nu 

mai ai timp de învățat sau chiar de mâncat, dar partea bună e că mai ieși din casă în zilele 

săptămânii, lucru care nu se întâmplă prea des. 

 

Ziua balului 

Este ziua în care totul trebuie să fie gata, simți o mulțime de sentimente: panică, 

entuziasm, fericire... 

Ești scutit de școală pentru a face repetiția finală, pe scenă, cu microfonul în mână, 

orbit de reflectoare, tremuri tot, îți e greu să îți amintești versurile, dar când termini toate 

replicile și ajungi în culise simți că vrei să te întorci pe scenă.  

Arată uimitor! Sala începe a se umple de spectatori, îți vezi familia care a venit să te 

susțină, prietenii care au venit să se distreze, și profesorii care te vor ține minte și îți vor 

aminti cum te-ai descurcat pe scenă. 

Ești chemat pe scenă, îți auzi bătăile inimii, nu știi ce să faci cu mâinile, ești neliniștit 

și ești orbit de reflectoare unde partea bună e că nu mai vezi publicul și te mai ajută cu 

emoțiile pe care le ai. Îți spui replicile, culegi aplauzele tuturor, faci o plecăciune și te întorci 

în culise. Urmează alte probe, te întorci iar pe scenă, dar începi să te obișnuiești cu ceea ce se 

întâmplă, ești mai calm, mai încrezător în sine, începi să te exprimi mai fluent și îți este mai 

ușor. 

Urmează premierea, unde afli ce loc ai luat; indiferent unde te plasezi ești fericit că ți-ai făcut 

noi prieteni, ești mai încrezător, te-ai făcut cunoscut prin replicile tale comice, care se vor auzi 

mereu în urma ta, când treci pe hol. 

 

After party-ul 

Te duci cu toți prietenii la discoteca deschisă special pentru bobocii de la C.N.O. Goga 

unde toți te salută, îți spun o replică a ta sau gesticulează o interpretare a ta, te simți 

nemaipomenit când vezi că ai devenit popular printr-o prezentare, haioasă care nu va fi uitată 

prea curând. 

Te distrezi de minune acolo, dansezi până nu mai poți, apoi ajungi acasă și dormi patru 

ore... că doar mâine ai școală. 

La școală, la fel. Te simți super, până și profesorii te felicită, îți spun o replică, pe 

coridor se povestește de tine și de impresia făcută de tine la bal, este nemaipomenit. 

Balul este un lucru unic unde neapărat trebuie să participi, nu de dragul competiției, ci 

de dragul de a îți face noi prieteni, de a te încerca pe tine însuți, de a îți arăta ție ce poți, de a 

îți începe o ,,carieră" în liceu. Este o experiență unică! 

 

Ovidiu Bișoc 
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Maturandus 2014 
 

Deși o persoană retrasă din fire, cu o dorință arzătoare de a nu ieși în evidență, m-am 

decis, cu greu, să îmi fac apariția în cadrul Maturandus-ului, ca participant. A fost o muncă 

grea, istovitoare chiar: ,,Vreau ca această misiune să se termine repede. Vreau să ajung la 

cină.”( Coloneul Quaritch, „Avatar”) 

Pe parcursul numeroaselor (3) zile de pregătire intensă am fost hotărâtă să renunț de 

aproximativ cinci ori, pe motive din ce în ce mai absurde cu fiecare zi care trecea. Totuși, 

„colegul meu de vrăjitorii” m-a adus, printr-o vrajă probabil, pe drumul cel bun. 

Mai puțină vorbă despre noi, mai multă despre cum s-a desfășurat evenimentul. În 

câteva cuvinte, pot spune că a fost plăcut, nu atât de scăldat în lacrimi, cum probabil se 

așteptau elevii de clasa a XI-a, însă emoționant și amuzant. Nu știu colegii mei, însă eu, 

personal, mă descurc mai greu cu exprimarea sentimentelor... 

Undeva între orele 17:45 si 18:00  în data de 14 aprilie 2014, Gogatar s-a strâns cu 

mic, cu mare (doar mare; elevii claselor a XI-a, a XII-a și câțiva profesori) în cantina 

Colegiului Național „Octavian Goga”. Povestea Balului din acest an s-a învârtit în jurul lumii 

din filmul Avatar, prezentând gogatarii care au trecut spre alte lumi, și anume: Cochior Tamaș 

Ana-Maria și Poteraș Andrei, Bortă Ecaterina și Bortă Marian, Catană Ionela Alexandra și 

Ionescu Dan-Alexandru, Bilborianu Ionela-Marinela și Sprivac Andrei-Ionuț și, nu în cele din 

urmă, eu, Trifan Alexandra, și Mihalache Vlad. 

Probele n-au fost deloc complicate, aș putea spune. Prezentarea personajelor a 

reprezentat cea dintâi probă, fiind urmată de interpretarea dansului dintr-un videoclip ales de 

fiecare pereche în parte. Cea de a treia probă a presupus participarea la un joc de mimă; mai 

exact, unul dintre participanți asculta la căști o melodie, ce i-a fost repartizată, după care 

mima astfel încât perechea acestuia să poată ghici numele melodiei. A fost „floare la ureche”, 

nu?  

Cea de a patra probă a dat peste cap planurile tuturor participanților, inclusiv ale 

mele... Am fost puși în situația de a ne recunoaște colegii în spatele unor fotografii modificate. 

N-a fost cu noroc pentru niciuna din perechile participante...  

În cele din urmă, după minute întregi de suspans și calcule îndelungate ale juriului, 

alcătuit din doamnele profesoare: Grecu Maria, Groza Irina și Dinu Anne-Mary, domnii 

profesori: Miron Gabriel și Dincă Liviu, titlul de Miss și Mister Maturandus 2014 a fost 

acordat perechii Bortă, alcătuită din Ecaterina și Marian.  

Momentul culminant al serii a fost filmulețul realizat de elevii claselor a XI-a în semn 

de rămas-bun, filmuleț care a reprezentat un florilegiu cu fotografiile noastre, dornic să ne 

zgândăre puțin sufletul obnubilat. 

Îmi voi permite să le mulțumesc, în numele meu și al colegilor mei, diriginților și 

elevilor de clasa a XI-a pentru acest moment frumos.   
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    Creații proprii 

 

Vă invităm acum, spre final, să vă desfătaţi niţel privirile cu ceea ce ne poate capul 

unora dintre noi.. 

Omul, o ființă complexă 

Dorința fiecăruia de a crește, de a se maturiza, de a trece de la omul inocent la cel 

vinovat, de a-și asuma responsabilități, de a fi interesat de lucrurile care îl înconjoară nu sunt 

altceva decât două lumi paralele. Există două planuri, unul al bucuriei, al fericirii, al speranței 

și al lucrurilor pure și unul al suferinței, al tristeții și al dorinței de a renunța sau de a se 

termina.  Nu putem însă să fim perfecți, să trecem peste greutăți fără să suferim, să depășim 

momentele cele mai grele fără să trăim acea durere. Toate aceste obstacole dovedesc puterea 

fiecăruia de a fi om, de a trece prin viață cu capul sus, de a urma propriul destin și de a atinge 

cele mai mari idealuri. 

Fără să ne dăm seama suntem protagoniștii unei povești deja scrise, zarurile fiind deja 

aruncate. Nu trebuie decât să știm să ne croim drum prin acest labirint numit viață. Oricât ne-

am dori să schimbăm trecutul, prezentul sau chiar viitorul, trebuie să ne dăm seama că totul se 

întâmplă cu un scop, să acceptăm și să încercăm să învățăm cât mai multe.  

Legăturile cu persoanele dragi sunt indestructibile. Aceste conexiuni ajung să se 

formeze în timp și chiar să se solidifice atât de tare încât ajungem să știm ce gandește, ce 

simte, ce crede numai printr-o privire, un gest sau un simplu zâmbet al persoanei de lângă noi.  

Niciodată nu am stat să ne întrebăm cu adevărat ce înseamnă banala întrebare “Ce 

faci?”. Această întrebare poate deschide portalul dintre doi oameni, creează un interes între 

cele două persoane, dorința fiecăruia de a afla cât mai multe și de a se susține reciproc. Cu 

fiecare pas pe care îl facem ne implicăm și mai mult în viața cuiva reușind să-l ajutăm, iar 

câteodată un umăr pe care să plângi este o mică parte din răspunsul pe care îl căutăm cu 

adevărat.  

Simțim, gândim și acționăm în momentele esențiale, ne implicăm și dăm poate 

importanță prea mare unor lucruri nesemnificative. 

Autocunoașterea se poate îmbunătăți prin formarea obișnuinței de a ne observa 

comportamentul, modalitatea de a interacționa cu cei din jur, de a acționa și de a reacționa în 

diferite situații. De asemenea este important să ne dezvoltăm capacitatea de a ne conștientiza 

propriile gânduri, emoții, sentimente, motivații. 

„Dar ce poate însemna o iubire, cât poate ea dura, nimic nu durează în lumea asta, 

totul trece, totul se preface, totul moare ca să se nască din nou, altfel, în altă parte, cu alți 

oameni.” (Lucian Blaga) 

Mădălina Oros 
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Pointe prăfuite 

 

  Mă uitam încontinuu la ceas. Mai erau doar cinci minute până ceasul urma să sune. 

Așteptam. 

     Sună alarma. Am oprit-o, apoi m-am ridicat încet din pat. M-am îndreptat spre 

fereastră și, trăgând jaluzelele, am putut zări întregul oraș îmbrăcat într-o pătură albă și 

pufoasă. Am privit cu dezinteres. 

     Am coborât la parter pentru a lua micul-dejun, dar înainte trebuia să iau scrisorile din 

cutia poștală. Eram pe punctul de a ieși, când am observat un mic afiș pe podea. Anunța 

începerea audițiilor pentru tinerele balerine, iar cele care treceau, urmau să formeze un grup 

de balet ce vor fi instruite la Moscova. 

    Ciudat... Nu mai pusesem o rochie de balet pe mine și perechea norocoasă de pointe în 

picioare de ani de zile. Mai exact, cu doi ani înainte de a termina liceul. 

     Audițiile începeau peste trei ore, trebuia să mă învoiesc de la serviciu, să îmi probez 

fostul costum de balerină, să creez o coregrafie și să mă prezint cât mai repede la audiții. 

     Cei de la compania de asigurări la care lucrez au acceptat imediat să îmi iau liber în 

acea zi, atunci când le-am spus că trebuie să fac transplant de rinichi în următoarele patru ore. 

Bineînțeles că nu era adevărat, dar nu ar fi acceptat niciodată să lipsesc o zi de la lucru pentru 

a-mi împlini visul în care părăsesc firma în favoarea baletului. Ce ar fi zis mama despre asta? 

     M-am dus în camera mea și am luat o cutie din lemn de pe dulap. Am deschis-o. În 

aceasta se afla o rochie extrem de elegantă de balerină și o pereche de pointe. ,, Oh, Cristina, 

ai să strălucești din nou!” mi-am zis. 

     Mi-am îmbrăcat rochia. Pointele mi se păreau incomode, dar trebuia să mă 

reobișnuiesc cu ele. M-am uitat în oglindă, simțindu-mă exact ca în clasa a zecea. În acea 

clipă, o lacrimă mi s-a prelins pe obraz. 

     Dintr-o dată, motivul pentru care nu am mai dansat parcă mă lovise în stomac: la 

ultimul meu spectacol, la Paris, am făcut o greșeală de amator și m-am dezechilibrat. Mi-am 

luxat glezna stângă și am făcut ruptură de menisc la același picior. Nu am mai avut voie să 

mai dansez următorii șapte ani. 

     Dar de această dată îmi promisesem să nu mai fac aceeași greșeală! Aceasta era o 

șansă unică... 

     M-am uitat la cinci filmări făcute la ultimele mele spectacole de balet. Am preluat cele 

mai frumoase mișcări, am ales o melodie potrivită și m-am apucat de treabă.  

     În două ore, coregrafia era terminată. Eram foarte entuziasmată de rezultat. Mai 

rămăsese doar jumătate de oră până la începerea audițiilor. 

     Trebuia să mă pornesc către teatru, pentru a avea timp să mă îmbrac, machiez și 

coafez, apoi să mai repet măcar o dată dansul. 

     Așa am și făcut. Am luat metroul până acolo. Nu mai fusesem până atunci la acel 

teatru, pentru că au durat ani buni până l-au renovat. 

     Făcusem exact ce plănuiam să fac. Eram pregătită la maxim pentru a-mi împlini visul. 

     Audițiile erau pe cale să înceapă. Aveam mari emoții, dar mi le ascundeam după un 

zâmbet larg, așa cum mă învățase mama, la prima mea lecție de balet. Începuse. Fiecare 

balerină care a dansat înaintea mea era foarte talentată în felul ei. În timp ce le priveam în 

toată gloria lor, mă îndoiam că voi mai trece de audiții. 

     Cea care ne selecționa era o vestită profesoară de balet venită din Moscova, numită 

Natasha. 
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     Eu eram ultima de pe listă, datorită numelui meu imposibil. Natasha a strigat cu vocea 

ei gravă și răgușită, cu accent rusesc: 

    - Zurcaniu Cristina Izabella! 

     Urma să dau piept cu destinul. Am urcat pe scenă, iar când muzica a pornit, balerina 

din mine nu mai putea fi oprită. 

     Dansul a ieșit mult mai bine dacât mă așteptam. A urmat un moment care m-a surprins 

plăcut: Natasha s-a ridicat de pe scaunul ei și, cu un zâmbet forțat, m-a aplaudat. Nu mai făcuse 

acest lucru pentru nimeni altcineva pe toată durata audițiilor. Toate celelalte balerine, chiar și 

tehnicianul, au imitat-o. 

     Eram în culmea fericirii când am aflat că trecusem de audiții, iar în dimineața următoare 

trebuia să ne prezentăm toate balerinele la gară, pentru a ne porni către Moscova. Imediat ce am 

ajuns acasă mi-am notat noutățile în jurnal. 

     Astăzi am dat întâmplător peste acest jurnal și m-am gândit să fac cunoscut începutul 

noii mele vieți ca balerină profesionistă. 

     De ce am făcut acest lucru? Pentru a demonstra lumii întregi că orice vis poate deveni 

realitate dacă îți dorești cu adevărat și muncești pentru acel lucru. Dacă veți face ca mine, veți 

trece de la meseria de contabilă la rolul principal Odille/Odette din baletul ,, Lacul lebedelor” 

jucat la Veneția! 

        

                                       Maria Chende 

 

 

                                                           

Copilărie la bunica-n Bucovina 

 

Îmi amintesc despre bunica mea, care trăia în Bucovina... Am stat acolo printre 

obiceiuri şi plimbări cu Mocăniţa. La cinci ani deja îmbrăcam costume cum numai bunica ştia 

a ţese la război. Îmi amintesc că tare mândră eram cu trăistuţa lângă mine. Mă lua săraca 

bunică la târg şi-mi suporta toate mofturile. Cozonacului de Crăciun numai ea îi ştia secretul.  

În zilele cu soare ne duceam amândouă la Săpânţa să vedem Cimitirul Vesel. Inscripția 

mea preferat era :,,Ardă-te focul de taxiu/Ce-ai venit de la Sibiu/Cît e ţara Românească/N-a 

fost loc ca să oprească/Numai lângă casa noastră/Pe mine să mă lovească/Părinţii rău să-i 

necăjească/ De nimic nu-i aşa dor mare/Ca cuconu când îţi moare/Nici nu este supărare/Ca 

cucoana când îţi moare/Părinţii cât or trăi/Ei pe mine m-or jeli.” Tare haioase erau textele de 

pe morminte.      

De Paşte, bunica și eu încondeiam ouă. Ea le făcea foarte frumoase cu diferite culori şi 

cerculeţe, iar cruciuliţele erau de o frumuseţe extraordinară. Eu mă străduiam să învăţ, dar tot 

timpul îmi cădea pe deget ceară şi mă ardea. În ziua de Paşte bunica făcea pască, care era cea 

mai bună din lume. Încă îmi amintesc când îmi pregătea cozonaci în cuptorul cu vatră.           

Toate bunătăţile pe care le făcea aveau gust delicios.  

Pe uliţa satului mă jucam, vara cu prietenii mei. Mereu toamna mă duceam în livadă şi 

mâncam mere, pere, prune, struguri…şi cântam :  

„Toţi acei ce-ntreaga vară; 
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Au muncit de zori în seară; 

Toamna, au roade bogate; 

Au şi fructe şi bucate; 

Mere, pere în panere ; 

Prune bune şi alune; 

Şi gutui amărui; 

Cu puf galben de pui; 

Şi tot felul de legume de nu le mai ştii pe nume.” 

Mi-e atât de dor de nopţile în care bunica îmi spunea o legendă a Bucovinei. Una 

dintre preferatele mele era Legenda Mărţişorului care spune că odată, Soarele a coborât pe 

pământ ca să joace hora, însă a fost răpit de un zmeu răufăcător şi închis după gratii. Nimeni 

nu îndrăznea să-l înfrunte pe zmeu până într-o zi, când, un flăcău a pornit la drum ca să-l 

salveze. Călătoria a durat trei anotimpuri: vara, toamna şi iarna. Ajuns la zmeu a avut loc o 

bătălie lungă, Soarele a fost salvat, dar flăcăul a murit, iar sângele i s-a scurs în zăpada albă. 

Astfel din această legendă se trage firul mărţişorului. 

Acum am 12 ani şi tare mult aş vrea să mă întorc la vremurile de demult şi la bunica 

mea. 

          Molnar Bianca, 

clasa a VI-a A                                                                    

 

 

 

Ultima greșeală 

 

Nu-mi amintesc cum a început totul…Tot ce știu e că trebuie să le aprind pe toate! 

Ceva este în întuneric. Câteodată apuc să-l văd când se apropie, când luminile pâlpâie. Pot să-

l aud cum respiră. Orice ar fi, nu e o creatură cu dinți ascuțiți și membre gelatinoase care se 

agită. El e liniștit, cu o statură de voinic, dar cu brațe mult prea lungi și groase. Seamănă cu un 

vânător care așteaptă să fac o greșeală. 

  Trebuie să fie ceva în neregulă cu lumina în apartamentul meu. Luminile nu stau 

mereu aprinse în toate camerele deodată sau, dacă sunt aprinse, sunt slabe și pâlpâie. Poate nu 

trebuia să schimb neoanele cu becuri cu filament… 

  Deci, uitați-mă aici, fugind din cameră în cameră, apăsând pe întrerupătoare ca un 

disperat. Disperat de a rămâne în lumină, disperat după viață… 

  Am auzit că mai sunt și alții ca mine și am încercat să îi contactez în speranța unui 

ajutor, dar fără rezultat. 

  Acum sunt în sufragerie și pictez. Lumina de aici este puternică, dar cea din hol 

pâlpâie. E aproape. Parcă îl simt cum stă în pragul ușii și mă urmărește, așteptând să fac 

ceva…nu știu ce. Mâinile mele sunt pline de culoare și trebuie să mă spăl ținând cont că peste 

câteva ore plec la serviciu. 

  Brusc lumina din hol își revine și strălucește. Fug la baie, dau drumul la apă de la 

chiuveta și duc din instinct mâna la întrerupător să-l deschid. Dar lumina este deja aprinsă și  

tot ce fac eu e să o sting.  
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  Simt o respirație caldă pe ceafă și corpul îmi este strâns de ceva… Măcar nu mai 

trebuie să mă spal. 

Bujac Cosmin, 

 clasa a VII-a A 

 

 

Elsa în regatul iubirii 

 

         În dimineața aceasta m-am trezit destul de morocănoasă. Nu am chef de școală. Cine 

sunt directorii care își permit să-mi spună mie, Elsa Bennet, cea  mai  populară fată din tot  

orașul Green King că trebuie să merg la școală. Oricum nu pot lipsi. Mătușa Anna m-ar omorî  

dacă ar afla că lipsesc, așa că m-am dus. 

         După câteva ore oribile am plecat la bibliotecă pentru o carte de biologie. Pentru că 

bibliotecara lipsea am început să caut singură. Lângă raft am văzut o carte pe jos. M-am 

aplecat să o iau și imediat ce am atins-o, am intrat ca prin magie în ea.  

         Am ajuns într-un oraș ciudat care se numea și mai ciudat : „Iubărezia”. Toți oamenii de 

acolo erau îndrăgostiți. Fără să îmi dau seama aveam în fața mea un prinț frumos foc. 

Zâmbetul lui, ochii lui, totul era perfect. Se uita la mine și îmi zâmbea. În prima secundă de 

când l-am văzut m-am îndrăgostit. Noi doi în orașul iubirii, ce poate fi mai frumos de atât? 

După ceva timp el m-a luat în brațe și urma să mă… 

         M-am trezit strigând Sărut, dar nu mai eram acolo. După un timp mi-am dat seama că de 

fapt am adormit în bibliotecă . 

         De atunci mă tot gândesc la prințul meu care mă așteaptă în Iubărezia. 

                                Teodora Istrate, 

clasa a VII-a A 

 

Trăiește-ți viața... 

,,Ești tânăr, trăiește-ți viața" -asta e o replică pe care o urăsc, am auzit-o de foarte 

multe ori și de fiecare dată a răscolit în mine un sentiment de silă. A-ți trăi viața nu e 

echivalentul cu a-ți bate joc de ea. Dacă ești un fumător, alcoolist, necredincios, înseamnă ca 

îți bați joc de viața ta. Îți trăiești viața într-un mod plăcut atunci când știi ca după viața asta 

urmează cea veșnică și în această lume încerci să fi un exemplu prin credință, dragoste, și 

fapte bune în primul rând pentru tine și apoi pentru restul. Deci, tinere, trăiește-ți viața într-un 

mod constructiv și dacă ești satisfăcut de ceea ce-ai făcut și într-adevăr lucrurile pe care le-ai 

făcut dau roade înseamnă că ești pe calea cea bună. Și gândește-te nu o dată, nu de două ori, ci 

de trei ori dacă se poate. 

Mihai Koncz 
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La démence 

 

Iată-mă, am venit la apus, când soarele te mânjește cu sânge, iar mie îmi tulbură 

gândurile.   

Acum îmi placi cel mai mult. Trupul istovit mi-l culc la picioarele tale, și te rog, 

iubește-mă cum numai o fecioară o poate face. Îmi vine să mă lovesc asemenea unui 

credincios al autoflagerării când îmi dau seama cât de neputincios sunt în fața ta, căci îmi 

trădezi virilitatea cum nimeni altcineva nu a putut vreodată. Încă de prima dată m-ai lăsat să 

mă pierd în tine, m-ai împovărat cu o iubire veritabilă, iar acum vin și mi te declar stăpână, 

sufletul mi-l răstignesc pentru tine. Mă pervertești încontinuu și fața-mi e deja lividă, puterile 

îmi sunt sleite, iar trupul mi-l simt greu. Mi-ai legat de el toate încercările de a te uita, de a 

renunța la tine. Tot ce am crezut că fac spre mai bine s-a întors împotriva mea. Nu mă vreau 

unul din acei oameni ce-ți poartă iubiri nonșalante de câteva ore, iar apoi te părăsesc, ci vreau 

să-ti aparțin pe veci. Nu te vreau ca pe-o amantă, ci vreau să mă porți la sânul tău veșnic 

fraged. Mă dezbrac de hainele-mi jerpelite și vin spre tine. Cu spume-mi gâdili tălpile, 

înaintez. Valurile îmi izbesc trupul, mă clintesc, îmi înfierbântează sângele. Mă sting de 

propriul meu trup. Obrajii mi-i săruți rece și lung, iar în mine se află un amalgam de 

sentimente.  Simt fericire, simt tristețe, simt durere, înaintez. Beatitudinea de senzații mă 

copleșesc, îmi înmoaie genunchii. Mă simt împlinit, căci te simt stăpână. Brusc mă prăbușesc, 

mă scufund…  

Nu mai simt nimic, dar sunt liniștit…căci știu că mă vei aștepta pentru sărutul matinal. 

 

Barb Roxana 

 

 

 

O ultimă amintire a unui criminal în serie 

 

Regretam tot ce am făcut. Acum, nimic nu mai avea sens, viața și-a pierdut înțelesul. 

Mă simțeam pătat cu sângele ei, tot răul făcut mi s-a întors. Mi s-a întors ca un curent 

zdruncinător, ca o furtună de neoprit. I-am găsit trupul neînsuflețit chiar în camera noastră. 

Simțeam cum inima mi-era pierdută. Simțeam cum rătăceam prin iad. Pierdusem ultima ființă 

care mai credea în mine, care mă mai iubea, chiar nu am încotro, așa mi-e caracterul. Sunt un 

criminal, asta e clar și de neschimbat. 

Am deschis jurnalul și am răsfoit până la ultima pagină scrisă. Aveam de gând să-mi 

înșir durerea pe hârtie. Spre uimirea mea, un semn de întrebare îmi căzuse. O scrisoare își 

făcu elegant loc pe podea, având imprimată parfumul ei. Am ridicat-o cu grijă, de parcă ar fi 

fost atât de fragilă încât să se spulbere la o simplă atingere. Am început să o studiez cu multă 

atenție și am constatat că mi-era adresată: 

„Dragă John, probabil citești și te întrebi ce s-a întâmplat. Îmi pare rău că te 

întâmpin așa, dar 25 de ani e o perioadă lungă. Ai fost departe, dar știu că mereu m-ai iubit, 

chiar și din acel infern, altfel spus, închisoare. Trecând la subiect, am aflat că zilele mele sunt 
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numărate. Când ai plecat, ți-ai uitat jurnalul, iar eu am citit zilnic povestea vieții tale. Toată 

viața mi-am petrecut-o cu gândul la un ucigaș, dar nu-mi păsa. În spatele acelui dement, 

văzut de ceilalți, eu am văzut un suflet trist și sfâșiat ce căuta compasiune. Te iubesc și te voi 

iubi etern, romanticul meu incurabil. Cu drag, Victoria...” 

O lacrimă îmi evadă plonjând dramatic spre podea. Eram vraiște. Înăuntrul meu 

găzduia un război sângeros. Mi-am înfipt un cuțit direct in inimă și aruncând o ultimă privire 

la cadavru, am spus: „Iubito, vin la tine!” 

 

Alexandra Pintilie, 

clasa a VII-a A 

 

 

 

Fericirea mea contează 

 

 Sunt palidă. Se vede că am plâns, deoarece am ochii roşii şi umflaţi. 

 Trebuie să mă obişnuiesc cu faptul că avem o iubire imposibilă. Ies din baie şi mă 

pun în pat, dar observ pe noptieră un plic. El conţinea un bilet pe care l-am deschis şi l-am 

citit: „Irina, ştiu că tu nu ai încredere în noi, dar vreau să ştii că eu am. Te iubesc foarte mult 

şi nu am mai simţit asta pentru nimeni. Vreau să te rog să mă laşi să îi spun lui Matei povestea 

noastră, chiar dacă îl va răni. Mă înnebuneşte faptul că stau în aceeaşi casă cu tine şi te văd în 

braţele lui Matei. Am încercat să îmi construiesc mai multe relaţii, dar în nicio fată nu văd 

ceea ce văd în tine. Eşti o persoană specială, indiferent de răspunsul pe care ai să mi-l dai 

când ne vedem. Nimeni nu o să te poată înlocui. Nimeni. Niciodată.”  

 Cuvintele lui mi-au străpuns inima. Avea dreptate în tot ceea ce mi-a scris. 

Recunosc că lângă Matei nu mai am nici un viitor. Mă trata ca pe o proprietate şi nu mai simt 

nimic pentru el. Singurul lucru pentru care mă simţeam vinovată era că el nu ar pierde numai 

persoana iubită, ci şi pe cel mai bun prieten al lui, Robert. 

 De data aceasta trebuie să mă pun pe mine şi pe fericirea mea pe primul loc. Voi 

face ce îmi spune inima, adică îmi voi petrece viaţa alături de iubirea mea, Robert. 

 

Iacob Roxana, 

clasa a VII-a A 

 

 

 

Întâmplare stranie 

 

Este decembrie, luna mai puțin plăcută de mine, dar cu o privelişte mirifică când totul 

este alb-lună. 

        Familia mea plănuia o excursie la o cabană îndepărtată. Eu, nefiind de acord cu asta i-

am rugat să îmi dea voie să rămân acasă, dar ei nici nu voiau să audă de așa ceva. Supărată, 

am început să îmi fac bagajul. 



 

 
 27 

        Seara nu puteam adormi ştiind că mâine urma să plec în cea mai rea excursie cu 

familia. 

       -Trezeşte-te! Hai, sus! Trebuie să plecăm! Îmi spunea mama, gata îmbrăcată. 

        După o jumătate de oră am reuşit să fiu gata pentru drum. Urcându-mă în maşină, cu 

telefonul pe genunchi şi căştile în urechi, mi-am făcut drumul mai confortabil. Se pare că 

adormisem, iar când am deschis ochii nu era nimeni şi vedeam doar o colibă mică, aproape de 

prăbuşire, la uşa căreia am bătut sperând ca înăuntru să fie măcar un pat. 

       Nimeni nu răspunse la uşa ciudată, neagră şi dărăpănată, care la ultima bătaie a căzut 

pe jos chiar în fața mea. Cu paşi uşori intram în casă strigând după părinți, dar nu se auzea 

nimic în afară de podeaua care scârțâia şi care s-a rupt chiar sub picioarele mele. Am căzut 

într-un fel de cameră subterană foarte întunecată. 

        Mişcându-mă încet am observat cum ceva mi s-a agățat în păr şi încercând să mi-l 

descâlcesc, am tras de acea sfoară care s-a dovedit a fi un întrerupător care a aprins un felinar. 

Luându-l în mână mă plimbam în camera plină de tablouri şi obiecte vechi. 

       Am luat în mână un ziar aflat pe un birou şi uitându-mă la dată am rămas mută când 

am văzut că era scris 5 decembrie 1514 şi stând puțin să mă gândesc mi-am dat seama că 

astăzi este 5 decembrie 2014 şi că trecuseră 500 de ani de la fabricarea acestui ziar. Speriată 

de această coincidență stranie am aruncat ziarul şi am încercat să ies din acea pivniță. Când 

am reuşit să mă pun în coate pe bucățile rămase din podea, am văzut un om îmbrăcat într-o 

robă neagră, fină şi lucioasă, cu fața acoperită şi o pălărie neagră, care m-a împins înapoi…      

 -Trezeşte-te! Trezeşte-te… 

       Auzind aceste cuvinte, rostite de mama mea, am deschis ochii şi am observat că acea 

căzătură în camera subterană era doar o căzătură pe podeaua de lângă patul meu și toată 

întâmplarea stranie a fost doar un vis urât. Brusc eram chiar entuziasmată să merg la acea 

cabană. 

       

Bahnă Maria, 

clasa a VI-a A 

 

 

Sfârşitul fără sfârşit 

 

 Stăteam întinsă în pat alături de ea. Buzele ei erau vineţii. Faţa îi era searbădă. Totul 

era searbăd la ea de fapt. Lumina ştearsă îi cădea pe corp, făcându-l să pară şi mai muribund 

decât era. 

 Mama îmi povestea adesea despre ea. Îmi spunea că semăn cu ea foarte bine, dar eu nu 

observam asta. Mi-a spus de viaţa ei, de tot ce făcuse si cum i-a fost o mama minunată. 

 Vântul îmbibat în parfumul primăverii se juca cu părul meu lung si negru. Eram 

înconjurată de flori, de sute de flori, de mii de flori. Mă uitam cum Pavi, câinele meu, alerga 

printre flori aşa cum razele de soare alergau printre firele de iarbă. Am stat acolo toată ziua. 

Voiam să plec, dar ceva mă ţinea acolo. 
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 „Nimic nu durează pentru totdeauna, nici măcar ploaia rece de noiembrie.”. Cerul 

dinspre apus era de un purpuriu-închis, presărat cu stele. Era seara de zece noiembrie, adică 

ziua mea. Mergeam spre casă, iar muzica îmi răsuna în urechi. Când aproape am ajuns, un nor 

a început să pulverizeze pământul rece cu picături grele. În scurt timp, pistruii nopţii s-au 

stins. Picăturile de plumb parcă erau săbii ce sfâşiau pământul. Era o seară obişnuită, doar că 

era ziua mea, iar asta mă făcea să vreau să nu se termine repede. 

 Ritmul cardiac era la 39 şi tot scădea. Am tresărit şi m-am ridicat din pat. Am fugit pe 

holul spitalului în căutarea unei asistente. Capătul holului părea infinit. 30, 29, 28…O picătură 

de transpiraţie s-a prelins pe faţa mea. Tremuram vizibil. 19, 18, 17…Nişte doctori au venit cu 

un defibrillator. „Încarcă la 200!”. 15, 14, 13… „Liber!”. Am simţit cum şocul electric mi-a 

pătruns prin torace. Am deschis încet ochii. Lângă mine stătea o fată. Ochii ei căprui parcă mă 

rugau să rămân cu ea. Şi-a trecut mâna prin părul ei negru şi catifelat, iar apoi lacrimi s-au 

prelins pe chipul ei alb. Privind-o, mi-am amintit de câinele meu, Pavi, de perioada 

adolescenţei si de toate momentele din viaţa mea. Nu voiam să pierd lupta cu viaţa, dar acest 

gând m-a făcut să pierd deja.  

 Eram una şi aceeaşi persoană. Fata aceea se privea murind. Nu am cunoscut-o 

niciodată, dar ştiam exact cine e. Eram eu. 

 

Sabău Rosina-Elena 

 

 

 

Personajul meu literar preferat... 

 

Personajul meu literar preferat 

 
Personajul meu literar preferat este Mihail, eroul cărții „Mihail, câine de circ”, un 

câine loial, inteligent, cu un suflet deosebit de frumos. El nu dorea răul nimănui şi iubea pe 

toată lumea. Tocmai de aceea, ca să nu întristeze oamenii, alegea să sufere în tăcere. Cu toate 

acestea nu se plângea niciodată, ci rămânea la fel de iubitor ca înainte.  

Viaţa lui Mihail e mai complicată pe zi ce trece, deoarece unii oameni îl vor la circul 

Krown din New York, crezând că e bun doar pentru câştigarea banilor.  

Devotamentul lui Mihail nu e întotdeauna răsplătit cum ar merita. El era obligat să 

facă spectacol, astfel încât să distreze publicul. Nimeni nu se gândea la ceea ce simte cu 

adevărat câinele, cel mai bun prieten al omului şi nu au vrut să oprească cruzimea faţă de 

animale.  

Mihail ne demonstrează faptul că oricine merită o a doua şansă, că trebuie să iubim şi 

să iertăm, iar atunci când ne aşteptăm mai puţin, viaţa ne va surâde din nou. 

 

          Ilisan Diana Laura, 

clasa a VI-a A 
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Personajul meu preferat 

Miranda, eroina cărții „Când mă vei întâlni”, este o fată foarte deşteaptă, isteaţă şi are 

un simţ de detectiv foarte ascuţit. Ea îşi atribuie toate aceste însuşiri din cartea pe care o 

citeşte destul de des. Această carte o inspiră extrem de mult, deoarece personajul principal al 

cărţii este Meg, care dă dovadă de multă înţelepciune şi curaj în misiunea de a-şi salva tatăl 

răpit de extratereşti. În lumea Mirandei totul este perfect. Ea are o mamă care nu este 

căsătorită, în schimb are un iubit pe nume Richard. Ei locuiesc într-o casă mai modestă, iar 

Miranda se întoarce în fiecare zi acasă împreună cu cel mai bun prieten al ei, Sal. 

Într-o zi, când cei doi mergeau spre casă, Sal a fost lovit de un băiat. Din acel moment 

el a înlăturat-o pe Miranda din viaţa lui. Aceasta a început să primească mai multe bileţele 

misterioase făcând-o să remarce că are de jucat un rol foarte important în viaţa amicului ei. Ea 

este o fată foarte curajoasă, dar a fost pusă într-o încurcătură din cauza bileţelelor care se 

repetau unul după altul şi erau din ce în ce mai ciudate. Miranda încearcă să le descifreze 

pentru a afla cine este misteriosul autor. Fata trece prin provocări inedite, cunoscând astfel noi 

persoane: Jessica, Colin, Marcus, Anemmarie şi domnul Hohot. Acest „domn Hohot” are un 

rol foarte important, cu toate că la început Miranda nu-l considera decât „nebunul din faţa 

blocului ei”. Atunci când Sal era să fie călcat de un camion, deoarece era fugărit de Marcus, 

domnul Hohot l-a salvat pe Sal, aruncându-l înapoi pe trotuar. Abia după aceea Miranda şi-a 

dat seama, uitându-se sub cutia poştală unde dormea domnul Hohot, că el era, de fapt, 

persoana care a scris toate bileţelele primite de aceasta. 

       Pentru a face tot ceea ce a făcut Miranda este nevoie de mult potenţial, bunătate şi curaj. 

Nu cred că există un personaj mai fascinant şi mai minunat ca ea!    

                                                  Negru Carina, clasa a VI-a A   

 

 

 

Personajul meu literar preferat 

 

Personajul meu literar preferat este Monica Deleanu, personajul din „La Medeleni” de 

Ionel Teodoreanu. 

         Monica este o fetiță finuță, cu păr bălai strălucitor, modestă şi plăpândă. Ea trăia cu 

bunica ei, dar când aceasta a murit, a fost adoptată de familia Olguței Deleanu.  

         Pe parcursul primului volum, Monica începe să aibă sentimente față de Dănuț 

Deleanu, fratele Olguței. Dar Dănuț o respinge şi îşi dă seama de adevăratele ei sentimente 

abia la finalul primului volum, când Monica îi dăruieşte o păpuşă asemănătoare ei. 

        În volumul al doilea Dănuț se mută la București, iar Monica şi Olguța rămân la Iaşi. 

        Sentimentele Monicăi față de Dănuț se adâncesc până află de Adina. Dănuț o alege 

până la urmă pe Monica, pe care o iubit-o dintotdeauna. 

        De-a lungul întâmplărilor, despre Monica aflăm că este o persoană timidă, 

respectuoasă, care ține în ea toate sentimentele față de Dănuț. Monica este foarte diferită de 

Olguța, dar lucrul acesta le-a întărit prietenia. 

         Monica era o prietenă adevărată care îi ținea secretele Olguței, o ajuta la teme, și îi era 

de încredere. Ea era foarte bună la învățatură și bună cu toată lumea. 
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        Citind cărțile, am descris-o pe Monica aşa cum am văzut-o de la primele fraze. Am 

aflat că ea este o persoană specială pentru întreaga familie Deleanu. 

         Mă regăsesc în Monica prin timiditatea şi modestia ei! 

 

Maria Bahnă, 

clasa VI-a A 

 

 

 

 

„Școala cea bună e aceea în care și școlarul învață pe profesor.”(Nicolae Iorga) 
         De la elevi 

 

 

1.   Cum vedeți școala ideala? 

Școala ideală ar fi școala care ar acorda dreptul elevilor să își aleagă singuri un set de 

opționale și materii dorite pentru a obține informațiile necesare, cu scopul de a-și îndeplini 

dorințele și idealurile în viitor. 

2.  Cum ar trebui să se desfășoare o oră ideală? 

În timpul unei ore ar trebui să existe respect, înțelegere și comunicare, într-un mod 

civilizat, atât între colegi, cât și în relația elev – profesor. Aceste trei însușiri ale orei ideale au 

un element de legătură, și anume liniștea, care asigură relaxarea și buna dispoziție în timpul 

orelor. Astfel, informația poate circula în mod eficient de la elev la profesor și invers.   

3. Cum vedeți Colegiul Național „Octavian Goga” peste 15 ani? 

Colegiul nostru, peste 15 ani, în cazul în care ideile amintite vor fi respectate și bine 

administrate de către profesori, dar și de către generațiile următoare, ar putea obține prestigiul 

meritat și și-ar putea asigura buna funcționare pe viitor. Putem avea încredere în viitorii elevi, 

știind că ei vor fi educați și bine conturați de către profesori. 

4. Ce ați schimba la această școală? 

Școala ar trebui să se preocupe mai mult de dezvoltara sociala a elevilor prin diverse 

acțiuni atât în cadrul școlii, cât și în afara ei, dar și prin concursuri și activități care să 

stimuleze comunicarea dintre elevi. O altă problemă ar fi lipsa de fonduri care îi privează pe 

elevi de anumite facilități, care i-ar putea ajuta în procesul de învățare. 

5. Care este direcția spre care se îndreaptă elevii liceului nostru? 

Elevii liceului nostru se află într-un proces continuu de dezvoltare, ei asigurându-și 

viitorul datorită educației și abilităților obținute aici. 

 

Nechita Dorina 

 

 

       1.  Cum vedeți școala ideală? 

Școală ideală pentru mine, înseamnă un mediu ambiant în care există o bună relație 

între profesor și elev, bazată pe respect, înțelegere și bunăvoință. 

                  2.  Cum ar trebui să se desfășoare o oră ideală? 

Pentru mine, o oră ideală înseamnă ca fiecare elev să fie atent la ceea ce explică 

profesorul, să lucreze, să pună întrebări în momentul în care nu înțelege ceva, iar profesorul să 
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fie calm, să nu se enerveze din orice, dar mai ales să nu se descarce pe elevi dacă are o 

problemă personală. 

      3. Cum vedeți Colegiul Național “Octavian Goga” peste 15 ani? 

Eu consider că generațiile care vin, nu mai au respect pentru profesori și elevii mai 

mari. Sper totuși să-și schimbe mentalitatea, și, peste 15 ani, Colegiul să fie un loc plăcut în 

care să înveți, cu profesori la fel de capabili de a preda ca și acum. 

4. Ce ați schimba la această școală? 

  La această școală nu cred că aș schimba ceva, deoarece consider că are toate dotările 

necesare și elevii pot învăța în condiții decente. 

5. Care este direcția spre care se îndreaptă elevii liceului nostru? 

Elevii care învață în acest Colegiu, pot spune că au baza necesară de a intra la orice 

facultate și sunt capabili să lucreze și să învețe în orice domeniu datorită nivelului de 

pregătire. 

         Istine Alexandra Maria 

 

1.  Cum vedeți școala ideală? 

Definită de o relație profesor – elev ce îmbină afecțiune și profesionalism, cu scopul 

atingerii unui nivel de educație ridicat.  

2. Cum ar trebui să se desfășoare o oră ideală? 

Profesorul ar trebui să reușească să capteze interesul elevilor în timpul predării, atenția 

lor voluntară va face ora mult mai ușoară și plăcută. 

           3. Cum vedeți Colegiul Național “Octavian Goga” peste 15 ani? 

Sper din totul sufletul că profesorii vor rămâne la fel de afectuoși și răbdători, iar 

nivelul tehnologic la care se situează Colegiul va evolua cu siguranță. 

           4. Ce ați schimba la această școală? 

Nu foarte multe. Poate o implicare mai mare a elevilor în ceea ce privește problemele 

școlii ar fi utilă. 

           5. Care este direcția spre care se îndreaptă elevii liceului nostru? 

Tânăra generație nu promite foarte mult, progresul tehnologic pare a se face în 

detrimentul educației în societate, dar cred că profesorii vor reuși să combată acest fenomen. 

 

 Mihalache Adrian 

 

 

 

    „Școala cea bună e aceea în care și școlarul învață pe profesor.”(Nicolae Iorga) 
 De la profesori 
 

1. Cum vedeți școala ideală? 

Regulile impuse de ROI (Regulamentul de Ordine Interioara) să se respecte 100% și 

de către elevi și de către profesori. Relațiile profesori – elevi să fie calde, deschise ,bazate pe 

încredere reciprocă, pe respect reciproc, fără ca elevii să profite de asta depășind niște limite 

(așa cum se întâmplă la noi) 

2. Cum ați vrea să decurgă o oră ideală? 

O oră să fie plină, timpul să fie solicitat la maximum. Ora ideală: toți elevii să fie 

atenți, activi, predarea să se bazeze în mare măsură pe metode interactive prin care conținutul 

lecției să reiasă din răspunsurile elevilor. Să nu se plictisească nimeni. Îmi plac lecțiile tip 
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dezbatere, dar ar fi de dorit ca toată lumea să participe. 

3. Cum vedeți Colegiul Național ,,Octavian Goga” peste 15 ani? 

Având în vedere schimbările produse în ultimii 15 ani (mergând înapoi în timp) cred 

că va fi un dezastru. Sincer. Sunt de modă veche, dar ceea ce văd e clar: disciplina lasă tot mai 

mult de dorit, nu mai respectă regulile nici elevii, nici profesorii. Nici măcar părinții nu ne 

mai ajută să facem educație. Mă bucur că ies la pensie. 

4. Ce ați schimba la această școală? 

Aș schimba multe dacă mi-ar sta în putere. Schimbările ar trebui să înceapă la nivelul 

întregii țări, dar la noi, aș mai reduce din ,,democrație”, aș impune reguli mai stricte și măsuri 

mai dure (daca vreți) de respectare a lor – legate de orice: întârzieri, absențe, uniformă, relația 

profesori – părinți, chiar și profesori – elevi. După mine, elevii își permit mai mult decât este 

acceptabil în relația cu unii profesori și din păcate, există profesori care încurajează asta! 

5. Care considerați că este direcția către care se îndreaptă elevii liceului 

nostru? 

Cred ca am răspuns la această întrebare. Sunt sigură că nu mai sunt șanse să schimbăm 

lucrurile în bine. Direcția nu este deloc bună și de vină nu e neapărat școala, cât viața în 

general. Modelele de viață pe care elevii și le aleg sunt superficiale, se bazează pe imaginea 

afișată altora și nu pe adevăratele valori: modestie, respect, hărnicie, încredere , etc. Educația 

nu se realizează doar prin școală, ci prin orice altceva: televizor, computer, grupuri de prieteni, 

familie. 

6. Credeți că această școală a evoluat în bine sau în rău? 

E clar că în rău și se află în ,,cădere liberă” ca, de altfel, tot învățământul românesc. 

 

Prof. Grecu Maria 

 

 

 

 

1. Cum vedeți școala ideală? 

Pentru mine școala ideală este cea foarte bine dotată tehnico - material (laptopuri, 

videoproiectoare, table interactive ), cu săli de clasă gen amfiteatru, sală de festivități, 

laboratoare pentru toate disciplinele de învățământ, piscina, teren de sport care să funcționeze 

și în nocturnă, foarte multe spații verzi și locuri de joacă special amenajate pentru 

învățământul primar și gimnazial. 

2. Cum ați vrea să decurgă o oră ideală? 

Ora ideală – să fie centrată pe elev, el să desfășoare activitatea în principal, iar 

profesorul să fie coordonator și îndrumător. 

Să nu existe dictare în timpul orelor și un alt sistem de notare, care să încurajeze mai mult 

studiul și cercetarea și mai puțin competiția între elevi. 

3. Cum vedeți Colegiul Național ,,Octavian Goga” peste 15 ani? 

Ca o școală românească de renume național. 

4. Ce ați schimba la această școală? 

Categoric internatul și cantina. 

5. Care considerați că este direcția către care se îndreaptă elevii liceului 

nostru? 

Cu toate că suntem o școală a învățământului de masă, elevii noștri se orientează cu 

precădere spre învățământul superior, iar în ultimii ani, tot mai mulți elevi aleg să studieze în 

universitățile din străinătate. 

6. Credeți că această școală a evoluat în bine sau în rău? 

În bine. Pe ce mă bazez în această afirmație: elevi disciplinați, respectuoși, cu rezultate 
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foarte bune la concursurile școlare și care înregistrează un procent mare de promovabilitate la 

Bacalaureat, dascăli tineri, dedicați și un management de calitate. 

 

Prof. Adriana Galea 

 

Interviuri realizate de Cristina Rădulescu, Larisa Voșloban și Renata Dani 

 

Test referitor la stilurile de învăţare 

 

Acest chestionar te va ajuta să găseşti modul în care poţi învăţa cel mai bine.  

 Nu există răspunsuri corecte sau greşite.  

 Pentru completarea chestionarului ai la dispoziţie atât timp cât ai nevoie.  

 În mod normal, completarea chestionarului durează între 20 şi 30 minute, dar nu este NICI O 

PROBLEMĂ dacă durează mai mult.  

 Răspunde la întrebări prin DA sau NU.  

 Încercuieşte doar un singur răspuns la fiecare întrebare.  

 Pentru a obţine cele mai bune rezultate, sinceritatea este foarte importantă pentru completarea 

acetui chestioanar.  

 Completează chestionarul pe cont propriu.  

1. Când descrii o vacanţă/o petrecere unui prieten, vorbeşti în detaliu despre muzica, 

sunetele şi zgomotele pe care le-ai ascultat acolo? 

DA NU 

2. Te foloseşti de gestica mâinii când scrii?  DA NU 

3. În locul ziarelor, preferi radioul sau televizorul pentru a te ţine la curent cu ultimele 

noutăţi sau ştiri sportive? 

DA NU 

4. La utilizarea unui calculator consideri că imaginile vizuale sunt utile, de exemplu: 

icoanele, imaginile din bara de meniuri, sublinierile colorate etc?  

DA NU 

5. Când notezi anumite informaţii preferi să nu iei notiţe, ci să desenezi diagrame, 

imagini reprezentative?  

DA NU 

6. Când joci ,,X şi O” sau dame poţi să-ţi imaginezi semnele de ,,X” sau ,,O” în diferite 

poziţii?  

DA NU 

7. Îţi place să desfaci în elemente componente anumite obiecte şi să repari diferite 

lucruri (ex. bicicleta)?  

DA NU 

8. Când încerci să-ţi aminteşti ortografia unui cuvânt ai tendinţa de a scrie cuvântul 

respectiv de câteva ori pe o bucată de hârtie până găseşti o ortografie care arată 

corect?  

DA NU 

9. Când înveţi ceva nou, îţi plac instrucţiunile citite cu voce tare, discuţiile sau/şi 

cursurile orale?  

DA NU 

10. Îţi place să asamblezi diferite lucruri?  DA NU 

11. La utilizarea calculatorului consideri că este util ca sunetele emise să avertizeze DA NU 
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utilizatorul asupra unei greşeli făcute sau asupra terminării unui moment de lucru?  

12. Când recapitulezi/studiezi sau înveţi ceva nou, îţi place să utilizezi diagrame şi/sau 

imagini?  

DA NU 

13. Ai rapiditate şi eficienţă la copierea pe hârtie a unor informaţii?  DA NU 

14. Dacă ţi se spune ceva, îţi aminteşti ce ţi s-a spus, fără repetarea acelei informaţii?  DA NU 

15. Îţi place să efectuezi activităţi fizice în timpul liber (ex. sport, grădinărit, plimbări 

etc.)?  

DA NU 

16. Îţi place să asculţi muzică în timpul liber?  DA NU 

17. Când vizitezi o galerie sau o expoziţie, sau când te uiţi la vitrinele magazinelor, îţi 

place să priveşti singur, în linişte?  

DA NU 

18. Găseşti că este mai uşor să îţi aminteşti numele oamenilor decât feţele lor?  DA NU 

19. Când ortografiezi un cuvânt, scrii cuvântul pe hârtie înainte?  DA NU 

20. Îţi place să te mişti în voie când lucrezi?  DA NU 

21. Înveţi să ortografiezi un cuvânt prin pronunţarea acestuia?  DA NU 

22. Când descrii o vacanţă/o petrecere unui prieten, vorbeşti despre cum arătau oamenii, 

despre hainele lor şi despre culorile acestora?  

DA NU 

23. Când începi o sarcină nouă, îţi place să începi imediat şi să rezolvi ceva atunci, pe 

loc?  

DA NU 

24. Înveţi mai bine dacă asişti la demonstrarea practică a unei abilităţi? DA NU 

25. Găseşti mai uşor să îţi aminteşti feţele oamenilor decât numele lor?  DA NU 

26. Pronunţarea cu voce tare a unor lucruri te ajută să înveţi mai bine?  DA NU 

27. Îţi place să demonstrezi şi să araţi altora diverse lucruri?  DA NU 

28. Îţi plac discuţiile şi îţi place să asculţi opiniile celorlalţi?  DA NU 

29. La îndeplinirea unei sarcini urmaţi anumite diagrame?  DA NU 

30. Îţi place să joci diverse roluri?  DA NU 

31. Preferi să mergi ,,pe teren” şi să afli singur informaţii, decât să îţi petreci timpul 

singur într-o bibliotecă?  

DA NU 

32. Când vizitezi o galerie sau o expoziţie, sau când te uiţi la vitrinele magazinelor, îţi 

place să vorbeşti despre articolele expuse şi să asculţi comentariile celorlaţi?  

DA NU 

33. Urmăreşti uşor un drum pe hartă?  DA NU 

34. Crezi că unul din cele mai bune moduri de apreciere a unui exponat sau a unei 

sculpturi este să o atingi?  

DA NU 

35. Când citeşti o poveste sau un articol dintr-o revistă, îţi imaginezi scenele descrise în 

text?  

DA NU 
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36. Când îndeplineşti diferite sarcini, ai tendinţa de a fredona în surdină un cântec sau de 

a vorbi cu tine însuţi?  

DA NU 

37. Te uiţi la imaginile dintr-o revistă înainte de a decide ce să îmbraci?  DA NU 

38. Când planifici o călătorie nouă, îţi place să te sfătuieşti cu cineva în legătură cu locul 

destinaţiei?  

DA NU 

39. Ţi-a fost întotdeauna dificil să stai liniştit mult timp şi preferi să stai liniştit puţin 

timp, şi preferi să fii activ aproape tot timpul?  

DA NU 

Interpretarea chestionarului 

După completarea chestionarului, află care este stilul tău de învăţare. Încercuieşte numai 

numărul întrebăriilor la care ai răspuns cu DA.  

Vizual/A vedea 
Auditiv/ 

Ascultare 
Practic 

4 

6 

8 

12 

13 

17 

22 

24 

25 

29 

33 

35 

37 

1 

3 

9 

11 

14 

16 

18 

21 

26 

28 

32 

36 

38 

2 

5 

7 

10 

15 

19 

20 

23 

27 

30 

31 

34 

39 

Total întrebări 

încercuite: 

.............  

Total întrebări 

încercuite: 

............. 

Total întrebări 

încercuite: 

............ 

 Acum marchează pe graficul de mai jos numărul total de întrebări încercuite pentru 

fiecare stil de învăţare.  

 Cea mai înaltă curbă din grafic arată stilul tău de învăţare preferat.  

 Dacă curba are o evoluţie aproximativ egală înseamnă că îţi place să utilizezi toate 

stilurile de învăţare.  
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      Vizual/A vedea            Auditiv/A aculta                           Practic   
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