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CONTEAZĂ! 

 

CONTĂM DE 20 DE ANI! 
 

Cu prilejul sărbătoririi a 20 de ani de la înființare, în perioada 10-11 noiembrie 2017, Liceul „Vasile 

Conta” a fost gazda unor manifestări aniversare care au atras deopotrivă cadre didactice, părinți, elevi și 

reprezentanți ai instituțiilor care sunt alături de acest liceu. 

Zilele liceului s-au deschis vineri, 10 noiembrie, printr-un program de amploare ce s-a desfășurat la 

Casa Culturii „Ion Creangă” din Tg. Neamț. 

Invitații au fost primiți, în mod tradițional, cu pâine 

și sare, de către elevii instituției, în acordurile 

cvartetului de coarde al Operei Române din Iași. 

Programul a fost deschis de către organizatorii 

evenimentului, echipa managerială a Liceului 

„Vasile Conta”, alcătuită din prof. Cojocariu 

Karina Ingrid, prof. Bălan Emanuel și prof. pt. înv. 

preșcolar Maftei Alina care au ținut să marcheze 

însemnătatea celor 20 de ani ai instituției școlare. 

Excursul în istoria școlii a fost realizat de către 

prof. Emilia Cojocaru și Astăcioae Vasile, 

directorii din anul 1997, alături de prof. Pupăzan 

Gheorghe, viceprimar al orașului Tîrgu Neamț. A 

urmat cuvântul invitaților care au ținut să fie alături de instituția de învățământ nemțeană la ceas aniversar: din 

partea Inspectoratului Școlar Județean Neamț, prof. dr. Vasile Stan și prof. Laiu Elena, deputatul Dan Andrușcă, 

Rocsana Josanu, director al Direcției de Cultură și Patrimoniu Neamț. Un prim moment emoționant l-a constituit 

intonarea imnului școlii, interpretat de Corul „Contează!” al Liceului „Vasile Conta”, urmat de cântecul 

aniversar care a fost intonat de elevi și întregul personal al instituției. Discursurile de recunoștință ale actualei 

echipe manageriale s-au îndreptat către profesorii pensionari, cei care au trudit în acest templu al educației, dar 

și către absolvenții școlii cei care au dus mai 

departe renumele școlii. Activitatea a continuat cu 

două lansări de carte: „Stihuri jucăușe”, volumul 

de debut al elevului din clasa a VII-a, Ștefan Laiu, 

care s-a bucurat de interpretarea grafică realizată 

de Nicoleta Tărăntuș, elevă în clasa a XI-a A, 

profil Pedagogic, și cartea aniversară a liceului, 

„Contăm de 20 de ani”, semnată de un colectiv de 

profesori ai școlii. Prezentarea celor două cărți a 

fost realizată de inspectorul școlar, prof. dr. 

Gheorghe Brânzei, alături de dna profesor de 

limba și literatura română, Daniela Cristea, iar 

volumul aniversar de către prof. Ioan Fărmuș și 

dir. adj. Emanuel Bălan. Un al doilea moment 

emoționant a fost dansul popular, cordonat de doamna educatoare Diana Pricop și pregătit de profesorii Liceului 

„Vasile Conta” (prof. Daniela Cristea, prof. Emanuel Sandu, prof. Carmen Hîngănescu, prof. Ghiocel Nuțu, 

prof. Filip Lucian, prof. Ilica Lăcrămioară, prof. Nicoleta Baciu, prof. Corneliu Miclescu, prof. Pavăl Mihaela, 

prof. Marian Achirei), care au ridicat sala în picioare. La evenimentul aniversar, au fost prezenți soliști ai Operei 

Române din Iași, alături de balerini de prestigiu. Spectacolul a continuat cu momentele artistice pregătite de 

foști și actuali elevi ai liceului. 

În cea de-a doua zi a manifestărilor dedicate 

celor 20 de ani pe care îi împlinește Liceul „Vasile 

Conta“, s-a desfășurat proiectul județean „Neamțul, 

ținut al diversității culturale”, adunând echipaje de la 

liceele nemțene care s-au întrecut în cadrul celor șase 

secțiuni: Limbi moderne, Arte vizuale, Scurt metraj, 

Tradiții, Inventică și Antreprenoriat. Proiectul a fost 

finanțat de Consiliul Județean Neamț, reprezentat în 

cadrul manifestării de consilierul Andrei-Octavian 

Tărăntuş-Bărbuleţ. Afară, pe terenul de sport al școlii, 

mai mulți elevi, mici și mari, și-au etalat talentul pe o 

scenă special amenajată cu acest prilej. Cântecul, 

dansul, teatrul au încântat privirea și auzul spectatorilor, părinți și elevi ai instituției nemțene, alături de invitați 

speciali. Evenimentul s-a bucurat de vizita doamnei senator, Emilia Arcan, care a adresat instituției de 
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învățământ un frumos mesaj aniversar. Surpriza serii a venit din partea trupelor de teatru ale școlii din care fac 

parte elevi din clasele a XI-a (Partene Alexandra, Tănase irina, Mihaeasa Maria Luisa, Popa Crina, Axinte 

Mihai, Ștefănache Petru, Dochița Florentina) și profesorii Daniela Cristea și Emanuel Sandu care au pus în 

scenă o adaptare după piesa „Profesorul de franceză”, de Tudor Mușatescu. Programul s-a încheiat cu 

reprezentația teatrală a Teatrului de Comedie din București, un mic concert semnat de DJ Emil Lassaria și 

Caitlyn, dar și cu acordurile formației Dub Must, alcătuit din doi actuali și foști elevi ai școlii, Alexandru 

Croitoriu și Paul Borș. 

 

PREZENTARE 

 

Îl cheamă Ştefan, are 13 ani şi este elev în clasa a VII-a la Liceul „Vasile Conta" din Târgu-Neamţ. De 

obicei, copiii se nasc din dragoste şi aduc bucurie. Cred că acest copil, o mare binecuvântare dată de Dumnezeu, 

e născut din rime care emană în prejma lui energie pozitivă, zâmbete, armonie, uneori lacrimi. Lumea 

scriitorilor a devenit propria lume. 

Pe ea o cheamă Nicoleta, e la vârsta adolescenței și este elevă în clasa a XI-a, profilul Pedagogic. E o 

visătoare care reușește să-și transpună stările în limbajul culorilor. 

I-am prezentat astfel pe cei doi talentați autori ai cărții „Stihuri jucăușe” apărute la editura StudIS, Iași, 

2017: Ștefan Laiu și Nicoleta Tărăntuș. 

Voi cita acum câteva cuvinte din remarcabila prefață intitulată „Dor de stih și dor de copilărie” 

realizată de prof. dr. Gheorghe Brânzei, inspector de limba și literatura română la Inspectoratul Școlar Județean 

Neamț: „Doi copii frumoși și mintoși, talentați și cu drag de stihuire întru cuvânt, formă, culoare și lumină, 

Ștefan Laiu și Nicoleta Tărăntuș, au făcut o carte, una adevărată, după chipul și asemănarea lor: Ștefan s-a jucat 

cu sunetele, pe care le-a adunat în silabe și în cuvinte, apoi în versuri, iar Nicoleta le-a plăsmuit din lumină și 

întru lumină. Așa s-a născut Stihuri jucăușe, carte de început a acestor aproape adolescenți, din crâmpeie de 

suflet, din cuvânt și din lumină!” 

Același profesor dr. Gh. Brânzei grupează poeziile volumului în funcție de tema abordată: joc și joacă 

în creațiile „La cireșe” și „Peștișorul auriu”, universul mărunt în „Greierele și furnica”, „Cucul”, „Papion de 

catifea”, natura în pastelurile „Armonie de culori”, „Plâns de toamnă”, Iarna-n sat”. Citându-l pe același prim 

interpret al operei: „Rostirea întru frumos scrisă cu colțul inimii și al minții, deopotrivă, ne aduce prilej de 

bucurie, speranță și înălțare întru spirit pentru toți cei care cred în Logos și în... Copilărie!”. 

  

Cred că l-aş defini mai uşor aşa:   

  

Şăgalnic, pus mereu pe glume, 

Tenace şi dornic să uimească o lume, 

Energic şi mucalit, 

Firav, uneori şi zăpăcit, 

Amabil când îl laşi să compună, 

Nervos când rima nu-i prea bună. 

  

Pentru colegi şi pentru şcoală, e o metaforă ideală: 

  

Laureatul unei lumi pline de armonii, 

Aurul unei şcoli dintr-un timp real, 

Inima unui colectiv ideal, 

Universul cuvintelor zglobii 

  

Ilustrațiile care întregesc volumul, reușind să-l apropie de sufletul de copil, îi aparțin talentatei Nicoleta 

Tărăntuș, elevă în clasa a XI-a, profil Pedagogic. Acuarela ei face explicită tematica volumului apelând la 

limbajul culorilor. În felul acesta, sensurile poeziilor se nasc la întrepătrunderea artei cuvântului cu arta vizuală. 

Pe Nicoleta aș defini-o astfel: 

 eleganță în exprimare artistică 

 naturalețe în modelarea traseelor 

 spirit de grafician 

 un artist al desenelor narative 

 

Prof. Cojocariu Karina Ingrid, Fărmuș Ioan, Daniela Cristea, Oana Filip  
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BALUL BOBOCILOR, BALUL GENERAȚIILOR 
 

Balul bobocilor 2017 a fost un eveniment special și mult așteptat de elevii claselor a XII-a și a IX-a! Acum, 

noi ne gândim cu melancolie la anii de şcoală, care au trecut. Încă ne considerăm „boboci” la început de drum, dar cu 

mai multă experiență și mult mai conștienți de importanţa acestui 

eveniment.  

Doamna director, prof. Karina Ingrid Cojocariu, a 

coordonat programul Balului bobocilor 2017. Ideea de bal  a fost o 

provocare pentru noi, iar tema aleasă, „Uniforma școlară”, a fost 

interesantă. Actorul Vlad Baba a prezentat programul Balului 

bobocilor alături de Miss Boboc 2014, Bianca Aștefăniei, elevă în 

clasa a XII-a A, și Mister Boboc 2014, Silviu Spînu, elev în clasa a 

XII-a B.  

Noi, unsprezece elevi din clasele a XII-a, am fost 

organizatori și am învățat pas cu pas cum să acționăm în mod 

corespunzător. Am început organizarea emoţionaţi, cu pași mici, 

dar siguri. Pentru noi, această oportunitate a fost ca un exercițiu de 

imaginație, care a presupus multă muncă și mult timp. Am avut plăcuta surpriză de a avea drept participanți în concurs 

opt perechi de „boboci” deschiși spre nou, care au învățat de la noi tot ceea ce a fost necesar.  

Am descoperit talentele participanților la fiecare probă 

din programul Balului bobocilor. Munca noastră a dat rezultatele 

așteptate, elevii progresând treptat pe parcursul celor trei luni de 

repetiții. Am fost optimiști în privința succesului acestui 

spectacol, care nu ar fi reușit, dacă nu ar fi fost alături de noi și 

doamnele profesor, care ne-au îndrumat cu profesionalism și 

răbdare: domnișoara profesor Raluca Stafie, domnișoara profesor 

Lăcrămioara Ilica şi doamna profesor Lorena Timofte.   

„Bobocii” au fost perseverenți, au dat dovadă de bun 

simț și de respect și s-au implicat cu entuziasm în tot ceea ce 

trebuiau sa facă. Cu fiecare zi ce trecea, emoțiile se amplificau, 

iar noi așteptam nerăbdători Balul bobocilor 2017. Totodată, eram convinși că munca noastră va fi apreciată de 

spectatori (profesori, părinți și colegi). Am avut încredere în talentul bobocilor și în forțele noastre! 

 „Bobocii noștri” au participat la probele de aptitudini: 

prezentare personală, cântece populare, dans popular, disco, vals și 

scenete. Ȋn ziua cea mare, am fost fericiți, deoarece spectacolul a fost un 

succes și toți participanții au fost la înălțime! După probele de aptitudini, 

Maria-Magdalena Gavriloaia (absolventă a liceului nostru și studentă la 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Știinte 

Economice), Ana Dragu (elevă in clasa a XII-a A) şi Alexandru Croitoriu 

(elev in clasa a XI-a C) ne-au încântat cu muzică uşoară, populară şi 

electronică. Am cântat, am dansat și ne-am distrat! La finalul 

spectacolului, doamna Director Karina Ingrid Cojocariu ne-a pregătit o 

surpriză, un concert susținut de îndrăgita cântăreaţă Mira. Concertul a 

fost minunat!  

Câștigătorii Balului bobocilor 2017 au fost Miss Boboc: Gabriela Ujică, elevă în clasa a IX-a A, şi Mister 

Boboc 2017: Robert Roşu, elev în clasa a IX-a C. Felicitări tuturor bobocilor! Suntem prieteni buni cu acești bobocei și 

formăm o „familie frumoasă”! 

Suntem mândri de acest eveniment și mulțumim tuturor 

celor care ne-au susținut și au avut încredere în noi! Vom rămâne 

cu cele mai frumoase amintiri despre Liceul „Vasile Conta” din 

Târgu-Neamț, care ne-a fost a doua casă timp de 12 ani și ne-a 

format pentru viitoarea noastră profesie! Suntem mândri că facem 

parte din acest liceu!  

CONTAți pe noi! 
 

Narcisa Marian și Bianca Aștefăniei, clasa a XII-a A 

Profesor coordonator, Lăcrămioara Ilica 
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DAN ȚÂRDEA, AMBASADOR NEMȚEAN 

Dan Țârdea, profesorul care a îndrumat spre arta frumosului 
numeroase generații de elevi, este personalitatea care a obținut cele mai 

multe voturi online din partea nemțenilor, în cadrul campaniei 
„Ambasadori Neamțeni” 

 

Proiectul „Gala Ambasadorilor Nemțeni” a fost inițiat de Consiliul Consultativ în domeniul Tineretului 

și organizat de Consiliul Județean Neamț, prin Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare “. Cu această 

ocazie, personalitățile nemțene 

care s-au făcut remarcate pe 

parcursul ultimului an, iunie 

2016-iunie 2017, contribuind la 

dezvoltarea culturală și 

instituțională a spațiului 

românesc, sunt recunoscute și 

apreciate public. Campania a 

fost lansată pe 20 septembrie, iar 

până pe 15 octombrie publicul a 

avut ocazia să 

nominalizeze online candidații 

propuși pentru premiere în 

cadrul galei. Nominalizările s-au 

făcut pentru următoarele 

categorii: Artă, Educație și 

cercetare, Tinere valori, 

Sănătate, Voluntariat, Asistență socială și Sport.  

În perioada 16-20 noiembrie, juriul  a deliberat rezultatele votului online încheiat pe 15 noiembrie și a 

decis câștigătorii la fiecare categorie. Nominalizații la Educație și Cercetare au fost Dan Țârdea, Ovidiu 

Albert, Daniela Neamțu, Dorel Haralamb, Ionel Ceobanu. Din cele 10528 de voturi online însumate la secțiunea 

„Educație și cercetare”, 4077 au fost revendicate de către Dan Țârdea, profesor de Arte vizuale, care activează la 

Liceul „Vasile Conta” din Târgu Neamț, dar și la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi” de la 

Mănăstirea Neamț.  

În urma participării la „Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor“, secțiunea 

„Icoane“, organizată anual de Ministerul Educației Naționale, elevii îndrumați de profesorul Dan Țârdea au 

obținut  29 de premii: 11 premii I, 6 

premii II, 8 premii III și 4 mențiuni. 

Numeroase alte premii au fost 

obținute la concursurile de profil 

artistic și la concursurile 

interdisciplinare educative. O altă 

contribuție adusă învățământului 

nemțean de către profesorul Dan 

Țârdea a fost și câștigarea Trofeului 

„Olimpiades de la Francophonie, des 

Arts et de la Culture“ și a Marelui 

Premiu la Concursul Internațional 

„Small Montmartre of Bitola“. 

Implicarea profesorului Dan Țârdea a 

fost și la nivel județean, prin 

activitățile desfășurate în calitate de 

metodist și de membru al Consiliului 

Consultativ al ariei curriculare Arte. 

Activitatea profesorului Dan Țârdea a fost apreciată prin diplome de excelență acordate de ministerul de resort, 

de Patriarhia Română, administrația locală din Târgu Neamț etc. 

Premierea a avut loc la data de 7 decembrie 2017, la Gala Ambasadorilor Nemțeni, care a fost 

organizată la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Domnul profesor a fost însoțit de către colegii săi, doamna 

https://www.ambasadorinemteni.ro/nominalizati/


 

5 

 

CONTEAZĂ! 

 

director al Liceului „Vasile Conta, prof. Karina ingrid Cojocariu, și domnul director adjunct, prof. Bălan 

Emanuel. Premiul categoriei a fost 

înmânat domnului Dan Țârdea de 

către doamna Ecaterina Andronescu, 

fost ministru al Educației.  

„Dragi nemțeni, prima ediție 

a Galei Ambasadorilor Nemțeni a 

ajuns la final! După câteva luni de 

muncă, am ajuns să ne cunoaștem cei 

șapte ambasadori care au trecut prin 

selecția juriului local, a votului 

electronic și a juriului național! 

Sunt fericit că am 

manageriat acest proiect, care s-a 

dovedit pe gustul nemțenilor! Sunt 

bucuros că ne-au onorat cu prezența 

miniștri, personalități naționale 

recunoscute peste hotare, artiști! Vă 

mulțumesc tuturor cu care am lucrat 

pentru reușită – echipei, tinerilor nemțeni, partenerilor, reprezentanților mass – media, Centrului pentru Cultură 

și Arte "Carmen Saeculare", Consiliului Consultativ în Domeniul Tineretului, Centrului pentru Voluntariat 

Neamț, colegei de scenă Ecaterina Hâțu, și nu în ultimul rând Consiliului Județean Neamț! Mulțumesc în mod 

special președintelui Ionel Arsene și doamnei Oana Bulai, Administrator Public al Consiliului Județean Neamț, 

pentru susținerea pe care o acordă tinerilor nemțeni și proiectelor inițiate de către aceștia! 

De pe 7 decembrie, datorită Galei, județul nostru are 7 ambasadori de seamă, pe 7 domenii: Lucian 

Strochi – Artă; Monica Sofron – Asistență Socială; Dan Țârdea – Educație și Cercetare; Dan Gabriel Arvătescu 

– Sănătate; Valentin Gavril – Sport; Eliza Chirilă – Tinere Valori; Sebastian Cătănoiu – Voluntariat! Atenția 

acordată de către nemțeni ne onorează și le mulțumesc pentru 

interesul manifestat. 

Respect pentru oaspeții de seamă - IPS Ioachim, 

Arhiepiscop al Romanului și Bacăului; doamna senator Ecaterina 

Andronescu, fost ministru al Educației; Ilan Laufer, ministru pentru 

Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat; Victor Negrescu, 

ministru delegat pentru Afaceri Europene, una dintre cele mai 

titrate atlete ale lumii din toate timpurile, Doina Melinte și profesor 

universitar doctor Cristina Emanuela Dascălu, membru titular al 

Uniunii Scriitorilor din România. 

Cu reverență în fața distinsei doamne, Draga Olteanu 

Matei, care a ridicat sala în picioare și a fost aplaudată îndelung. Să 

ne revedem cu bine și la următoarea ediție! «Per aspera ad astra!»” 

 

(Andrei-Octavian Tărăntuş-Bărbuleţ, moderator al 

Galei Ambasadorilor Nemțeni) 

 

„Gala Ambasadorilor Nemțeni, organizată în data de 

07.12.2017, la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, a fost din toate 

punctele de vedere un regal al excelenței nemțene, un motiv în plus 

pentru echipa de la Liceul «Vasile Conta» de a-l felicita pe colegul 

nostru, prof. Dan Țârdea, ambasadorul artei și a profesionalismului, 

câștigătorul secțiunii Educație și Cercetare. Excelsior, maestre! 

Felicităm Consiliul Județean Neamț pentru organizarea unui 

eveniment de referință! Îl îmbrățișăm și-l felicităm pe amfitrionul 

galei, Octavian-Andrei Bărbuleț-Tărăntuș, sufletul și inima acestei 

manifestări culturale.”  

 

(Director, prof. Karina Ingrid Cojocariu) 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/dantardea?fref=mentions
https://www.facebook.com/consiliuljudetean.neamt.5?fref=mentions
https://www.facebook.com/octav.andrei.3?fref=mentions
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SUB SEMNUL EDUCAŢIEI ŞI PRIETENIEI 
 

Proiectul Erasmus+ Let’s ICT! (Let’s Improve Our Creative Teaching) a venit ca o provocare pentru 

noi, deoarece nu am mai avut o astfel de experienţă. Totul suna palpitant: cursuri de perfecţionare cu bani 

asiguraţi prin fonduri europene, călătorie spre destinaţii fascinante, dorinţa de socializare şi de lucru în echipă. 

După depunerea formularului de candidatură, a 

venit marea surpriză: am fost admişi pentru a 

participa la cursurile de perfecţionare din Malta 

trei colegi: K.C., D.C., E.S. Luna iulie a venit cu 

o îmbarcare spre locul care urma să ne aducă nu 

numai o perfecţionare profesională, ci şi o 

consolidare a prieteniei ce ne leagă şi în prezent. 

Activităţile prevăzute în timpul 

mobilităţii au fost  utilizarea noilor tehnologii  

(de creare de soft educaţional, creare de teste cu 

feed-back rapid, prezentare media a informaţiei 

curriculare, pagini de site, utilizarea 

platformelor e-learning, crearea unui blog, 

crearea de filme animate), utilizarea metodelor 

active, formale şi non-formale. De asemenea, au 

fost vizate formarea şi ameliorarea 

competenţelor lingvistice, de dialog cultural, precum şi actualizarea cunoştinţelor de civilizaţie europeană ale 

profesorilor. 

Participarea la mobilitatea din Malta în iulie 2017 a condus spre finalizarea nevoilor noastre de 

formare, activităţile didactice fiind îmbunătăţite deoarece în cadrul demersului didactic am reuşit să  îmbinăm 

tehnicile tradiţionale cu cele moderne, integrând instrumentele TIC în managementul clasei de elevi şi procesul 

de predare-învăţare, să creăm lecţii atractive utilizând instrumente IT, să concepem teste cu un feed-back rapid 

prin care elevii să îşi verifice în timp real rezultatul, să derulăm activităţi care se bazează pe programe 

informaţionale moderne, să creăm clipuri animate pe care le utilizăm pentru dinamizarea orelor. 

Activitatea noastră profesională a fost îmbunătăţită prin modernizarea practicilor didactice, a 

managementului şcolar şi a pregătirii elevilor, deschiderea orizontului profesional prin cunoaşterea şi inţelegerea 

diversităţii sistemelor educative din ţările UE, prin îmbogăţirea bazei de date teoretice şi practice (cu materiale 

didactice, mijloace de invăţământ, strategii inovatoare), aplicarea metodelor şi mijloacelor de utilizare TIC 

adecvate la specificul disciplinei limba şi literatura română, respectiv religie, în procesul de predare-învăţare-

evaluare. De asemenea, putem vorbi de dezvoltarea de atitudini/ competenţe profesionale  precum creativitatea, 

autonomia în luarea deciziilor, lucrul in echipă ,  abilităţile lingvistice/ de comunicare, abilităţile în utilizarea 

TIC, caracterul inovator al metodelor de predare folosite,  capacitatatea de gestionare a situaţiilor conflictuale, 

încrederea în sine, dezvoltarea capacităţii de a organiza evenimente, formarea sentimentului de apartenenţă la 

comunitatea europeană, creşterea interesului pentru activităţile crosscurriculare şi de dezvoltare a experienţelor 

multiculturale. 

La nivelul instituţiei şcolare, proiectul Let`s 

ICT a determinat colaborarea dintre profesorii din arii 

curriculare diferite (colaborări inter- şi 

crosscurriculare), creşterea prestigiul în comunitate şi 

a determinat conducerea şcolii să acorde un sprijin 

sporit participanţilor sau viitorilor iniţiatori ai unor 

astfel de proiecte. De asemenea, a indus schimbări în 

politica de învăţare a limbii române şi a religiei, dar şi 

în curriculum, prin introducerea unor noi cursuri 

opţionale. Ca beneficiari, considerăm că aceste cursuri  

au  contribuit decisiv la ameliorarea climatului 

educativ intern şi a calităţii relaţiilor interpersonale 

din instituţia de care aparţin.  

  O altă formă de impact semnificativă este 

preluarea de metode de lucru cu elevii. Abordarea cross-curriculară a încurajat adoptarea de metode şi tehnici 

noi de lucru, cu grad înalt de atractivitate pentru elevi.  

Impactul acestui proiect asupra asupra Liceului „Vasile Conta" a constă în: 

- modificări în curriculum şi schimbări în politica de învăţare a limbii române; 
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- intensificarea colaborării între profesorii de limba şi literatura română, respectiv religie, şi cei din alte 

arii curriculare; 

- adoptarea unor noi metode de predare-învatare; 

- stimularea creativităţii elevilor cu ajutorul instrumentelor TIC; 

- creşterea iniţiativelor de organizare a activităţilor ce promovează cooperarea europeană; 

- revitalizarea şi diversificarea calendarului de activităţi din şcoală;- promovarea imaginii instituţionale 

la nivel local/ regional/ naţional/ internaţional; 

 Această experienţă ne-a adus oportunitatea de a cunoaşte cadre didactice din Polonia, Italia şi Spania şi 

a unui formator cu mult tact pedagogic din Marea Britanie. Locurile vizitate în timpul liber au încununat 

vacanţa: Insula Gozo, Laguna Albastră, Satul lui Popeye Marinarul, Capitala Valletta, oraşe precum Sliema, 

Mdina, Sf. Julian´s, au fost doar câteva dintre destinaţiile care au consolidat legătura dintre trei colegi ce au fost 

şi vor rămâne prieteni şi care vor păstra pentru totdeauna în memorie aceste amintiri frumoase.  

 

Au consemnat pentru Revista Şcolii 

TREI CURSANŢI – PRIETENI  

pe care puteţi CONTA: 

Karina Cojocariu, Daniela Cristea, Emanuel Sandu  
 

MULTILINGUALISM – PRIORITY IN ERASMUS+ 
PROGRAMMES 

 

Erasmus+ is the E.U.’s Programme in the fields of education, training, youth and sports in Europe in 

the period 2014-2020. Erasmus+ supports actions, cooperation and instruments that are compatible with the 

Europe 2020 Strategy and its 

emblematic initiatives, such as “Youth 

on the Move” and the Agenda for New 

Skills and Jobs. The Erasmus+ 

Programme also contributes to 

achieving the objectives of the E.U.’s 

strategic framework for education and 

training and those of the E.U. Youth 

Strategy through open methods of 

coordination. 

         Investing in knowledge, 

skills and competencies brings benefits 

to individuals, institutions, organizations 

and society as a whole, contributing to 

economic growth and to the ensuring of equity, prosperity and social 

inclusion in Europe and beyond. Thus, education, training, youth and sports 

can have a major contribution to the approach of socio-economic changes, 

to the main challenges Europe will be facing by the end of the second 

decade of this millennium and to the implementation of the European 

political agenda for economic growth, jobs, equity and social inclusion. 

Multilingualism is one of the cornerstones of the European project 

and a powerful symbol of the E.U.’s aspiration for unity in diversity. 

Foreign languages play an important role in the skills which contribute to a 

better people’s training for the labour market and those which allow the 

capitalization of available opportunities. The E.U. established the objective 

according to which each citizen should have the opportunity to learn at 

least two foreign languages from a young age. 

Promoting foreign language learning and linguistic diversity is 

one of the specific objectives of the Erasmus+ Programme. The lack of 

linguistic skills is one of the main barriers to participation in European 

programmes of education, training and youth. The opportunities created to 

provide linguistic support have the role of making the mobility more 

efficient and more effective, of improving learning performance and, thus, 

contributing to the specific objective of the programme. 

Based upon these reasons, “Vasile Conta” High School in Tg. 

Neamţ implemented the Erasmus+ Project “Let’s ICT! (Let`s Improve 
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Our Creative Teaching!)”, which involved, amongst others, the participation of three teachers in the English 

language training course “English for Educators 

Administrative Staff”. The teachers Oana Filip, 

Vasilica Aron and Romeo Roman 

participated in that English training course in 

Prague during seven days (between the 10th-

14th of July 2017). The teachers had the 

opportunity to continue learning during their 

summer holidays, enjoying a learning 

vacation and harmoniously combining the 

beauty and the civilization of the capital of 

the Czech Republic -located in the centre of 

Europe, on the banks of the Vltava River- 

and the curriculum presented during their 

interactive and interesting course.   

The disseminations regarding the activities carried out during their training course have been 

extensively presented to colleagues and individuals interested in these European projects. The implication of 

these three teachers’ participation in Erasmus+ Programme will be seen in time, through the quality of the 

educational performance and the approach of bibliographies, topics and new methods used during the classes. 

 

    

  Teacher Romeo Roman 

Teacher Vasilica Aron 

Teacher Oana Filip  
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PROIECTUL LET`S ICT! 

Learn how to create an e-learning platform and a website in one week 
 

Ultimii ani au adus o creștere însemnată a importanței utilizării tehnologiei informatice în activitatea 

curentă cu elevii, la toate disciplinele. Apariția unor noi dispozitive și dezvoltarea celor vechi a condus și la 

sporirea posibilităților de realizare a unor lecții 

moderne, utile și atractive. Proiectul Let`s ICT! 

(Let`s Improve Our Creative Teaching), derulat 

în cadrul programului Erasmus +K101, și-a propus 

să determine o schimbare graduală în practica 

didactică din Liceul „Vasile Conta” în vederea 

modernizării educației și centrării acesteia pe 

formarea de competenţe europene la elevii liceului 

prin promovarea gândirii critice şi a învățării 

conștiente. Astfel, s-a urmărit o implicare în actul 

didactic a noilor tehnologii, a noilor metode active, 

precum şi a noilor strategii de educaţie conform 

cărora competențele elevilor pot fi formate și cu 

ajutorul instrumentelor e-learning. 

În cadrul acestui proiect, în perioada 2-8 iulie 2017, două cadre didactice din Liceul „Vasile Conta”, 

doamna profesoară Trofin Manuela și doamna profesoară Baciu Nicoleta, au avut ocazia de a participa la cursul 

de formare „Learn how to create an e-learning platform and a website in one week”, organizat de IFOM în 

Bologna, Italia. Pentru cadrele didactice, mobilitatea 

europeană a reprezentat o soluție ideală pentru 

perfecționarea continuă necesară eficientizării 

activităților cu elevii, dar și pentru împlinirea nevoii 

personale de formare.  

Obținerea acestei finanțări ne-a oferit șansa 

actualizării şi îmbunătăţirii competenţelor TIC prin 

digitalizarea conţinuturilor şi sarcinilor didactice în 

limbaj IT. În ultimii ani, s-a constatat o scădere a 

interesului elevilor pentru performanţă la matematică şi 

credem că utilizarea unei platforme e-learning ne va 

ajuta să dăm educaţiei o altă dimensiune, stimulând 

motivaţia elevilor prin utilizarea noilor tehnologii. De 

asemenea, am avut ocazia să împărtașim experiența profesorului de matematică cu numeroși colegi din țări 

precum Grecia, Spania, Polonia și Croația. 

Am fost extrem de impresionate de rolul și dimensiunile educației interculturale și că am avut șansa să 

descoperim cultura și civilizația italiană prin vizitarea 

principalelor obiective turistice din Bologna și Florența. 

Când spunem Bologna, ne gândim nu doar la 

construcțiile cu acoperișuri roșii, motiv pentru care 

orașul a și fost supranumit „Bologna la rossa”, ci și la 

atâţia artiști care au trăit sau încă trăiesc aici sau în 

împrejurimi. Cu alte cuvinte, un adevărat paradis al 

iubitorilor de frumusețe, îndrăgit de Dante, Boccacio, 

Petrarca, Erasmus din Rotterdam și, mai aproape de 

zilele noastre, de Umberto Eco. În marea de acoperișuri 

se ridică două turnuri gemene, asemenea unor minarete, 

Garisenda și Asinelli, datând din secolul al XII-lea. Pe 

vremea lui Dante existau multe asemenea turnuri ca 

simboluri ale bogației proprietarilor, dar ele au dispărut 

de-a lungul anilor. Au rămas însă palatele de pe Strada Maggiore cu fațadele susținute de arcade. Centrul istoric 

al Florenței este un obiectiv istoric care ne-a surprins prin moștenirea sa istorică și culturală. La tot pasul am 

întâlnit piețe elegante (piazza), palate renascentiste (plazzi), academii, parcuri, grădini, biserici, mănăstiri, 

muzee, galerii de artă și ateliere de lucru.   

Activitatea de formare s-a desfășurat pe parcursul a șapte zile, organizată variat, în funcție de tema 

propusă pentru fiecare zi, dar respectând un orar prestabilit la începutul cursului. Astfel cursurile s-au desfășurat 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Centrul_istoric_al_Floren%C8%9Bei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Centrul_istoric_al_Floren%C8%9Bei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istorie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cultur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Piazza&action=edit&redlink=1
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de luni până vineri în intervalul 09.00-17.00 și au alternat orele de predare cu punerea lor în practică în ateliere 

de lucru și laboratoare. Atmosfera cursului a fost în permanență relaxată, coordonatorul acestuia abordând 

metode moderne și creative.  

 

Principalele teme abordate în cadrul cursului au fost: 

 

1. Programele de editare imagini: 

 Snapseed este un program gratuit de editare foto pentru Android care conține instrumente de 

bază și profesionale de editare foto și pot fi aplicate pe imagini diferite filtre, efecte, sau diferite cadre. Deși 

există mai multe programe similare, Snapseed are o interfață simplă și foarte ușor de utilizat pentru editarea 

fotografiilor. 

 Photo Grid este o aplicație pentru dispozitive mobile ce permite utilizatorilor să lucreze cu 

fișiere foto. Folosind Photo Grid se pot crea colaje foto pentru a le trimite prietenilor, se permite adăugarea de 

text, diferite efecte și alegerea poziției fotografiilor. În plus, Photo Grid dispune de o bibliotecă de șabloane și 

diferite instrumente de editare. 

 Magisto Editor este o aplicație care transformă automat filmările și fotografiile în 

videoclipuri editate la modul profesionist, completate cu muzică dintr-un playlist personal, grafică în sute de 

alternative și efecte pentru fiecare gen de acțiune.  Magisto Editor analizează filmele și fotografiile și le 

vacompila, creând un film cu aspect profesional.  Filmul poate fi apoi distribuit pe Google+, Facebook, 

Instagram, Twitter, E-mail, Youtube și chiar Whatsapp. 

 

2. Platforme interactive foarte utile pentru realizarea unor lecții atractive precum: 

Platforma Kahoot- Kahoot este o platform gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie 

educațională, lansată în 2013 și care se adresează tuturor disciplinelor. Se pot alcătui quizzes sau utiliza unele 

deja create, cu adăugarea unor secvențe media.  

Socrative-este o platformă  ce permite întrebări și răspunsuri rapide și eficace, vizualizând și măsurând 

înțelegerea noțiunilor de către elev în timp real; permite evaluarea rapidă a elevilor prin activități pregătite sau o 

verificare a înțelegerii noțiunilor explicate prin intermediul unor întrebări fulger. Platforma Socrative 

încurajează antrenarea elevilor în activități de învățare cum ar fi: teste de evaluare, evaluare distractivă prin 

încurajarea competitivității, exit ticket(analiza răspunsurilor) pentru finalizarea lecțiilor, întrebări rapide pentru  

feedback. 

Platforma de e-learning 

Edmodo este extrem de „prietenoasă” cu 

orice utilizator și asigură o comunicare 

eficientă între profesori, elevi și părinți. 

În timp ce rețelele obișnuite de 

socializare reprezintă un mediu liber, în 

care fiecare utilizator se poate exprima în 

orice fel și nu are nici o restricție în 

privința tipului de conținut afișat, 

platform Edmodo este un mediu controlat 

în care profesorul poate vedea fiecare 

mesaj, fișier sau conținut distribuit de 

către membrii clasei lui. Toate aceste date 

sunt vizibile și pentru părinți, așa dar 

orice fel de situație neplăcută care ar 

putea fi declanșată pe o rețea obișnuită de 

socializare (apariția unui tip de conținut 

nepotrivit, declanșarea unor discuții în contradictoriu ș.a.m.d.) este evitată întru totul. 

Crearea unui blog personal sau a unui site prin constructorul Weebly-Weebly este o platformă care 

permite realizarea acestui lucru cu ușurință, și are o varietate mare de caracteristici interactive. 

 Pregătirea didactică și lingvistică în limba engleză, limba de desfășurare a cursului, ne-a fost foarte 

utilă. Am putut să comunicăm și să împărtășim experiența noastră profesională cu toţi colegii de la curs și cu 

formatorul. Contactele umane pe care le-am stabilit ne vor putea ajuta în realizarea de noi proiecte. Considerăm 

că participarea noastră la această mobilitate va conduce la perfecționarea activității didactice, prin utilizarea 

unor metode moderne, prin integrarea accentuată a ICT în activitatea la clasă.  

 

                                                                                                                       Profesor, Trofin Manuela 

                                                                                                                  Profesor, Baciu Nicoleta 
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LET’S ICT! (LET’S IMPROVE OUR CREATIVE TEACHING) 
PROIECTUL ERASMUS+ 2016-1-RO01-KA101-024009 

Diseminare curs de formare „How to design and implement 
Erasmus+ mobility projects for learners and staff”, Palermo, 23-29 iulie 

2017 
 

Despre Erasmus+ 

Erasmus Plus (sau Erasmus+) este un program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării 

profesionale, tineretului și sportului. Acesta intregrează șapte dintre programele europene de finanțare actuale: 

Învăţare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul 

pentru Cooperare cu țările industrializate. Programul a demarat în anul 2014, va fi operaţional până în anul 

2020 și face parte din cadrul multi-anual de finanțare a Uniunii Europene. Proiectele sunt structurate în cadrul a 

trei acțiuni cheie, după cum urmează : 

1) Mobilități de învățare:  

- pentru profesori, formatori, studenţi, elevi din școlile VET, personal/staff (actualele mobilități din 

cadrul Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig); 

- pentru tineri, voluntari, lucrători de tineret (actualele proiecte de Schimburi, Serviciul European de 

Voluntariat sau de Formare în cadrul Tineret în Acţiune). 

2) Cooperare pentru inovare și bune practici:  

- parteneriate strategice – atât pentru colaborări sectoriale, dar și inter-sectoriale (actualele parteneriate 

bi sau multilaterale); 

- alianţe pentru cunoaștere,  alianțe sectoriale și proiecte pentru creșterea capacității organizaționale 

prin cooperare internațională. 

3) Sprijin pentru reforma politicilor: 

- dialogul structurat între tineri și decidenții din domeniul tineretului; 

- sprijin pentru Metoda Deschisă de Coordonare; 

- support pentru rețele, servicii și instrumente  europene (precum Eurydice, Euroguidence, Europass, 

Eurodesk) 

 

Let’s ICT! (Let’s Improve Our Creative Teaching), Liceul „VasileConta”, Târgu Neamț 

În perioada 2017-2019 se desfășoară în unitatea noastră de învățământ proiectul Erasmus+ Let’s ICT! 

(Let’s Improve Our Creative Teaching), Liceul “Vasile Conta”. Proiectul și-a propus: 

 să determine o schimbare evident şi gradual în practica didactică din Liceul „Vasile Conta”; 

 modernizarea educației și centrării acesteia pe formarea de competenţe europene la elevii noştri, 

prin promovarea gândirii critice şi a învățării conștiente; 

 să determine o implicare în actul didactic a noilor tehnologii, a noilor metode active, precum şi a 

noilor strategii de educaţie conform cărora competențele elevilor pot fi formate şi cu ajutorul instrumentelor e-

learning; 

 proiectul pune de acord disponibilitatea profesorilor de a se forma, cu nevoile de formare 

profesională, personală şi cu nevoile liceului nostru. 

 Proiectul a vizat dezvoltarea de competențe atât în rândul profesorilor, cât şi a celorlalți angajaţi ai 

unității de învățământ în ceea ce privește:  

 utilizarea noilor tehnologii (de creare de soft educațional, creare teste cu feed-back rapid, prezentare 

media a informației curriculare, pagini de site, utilizarea platformelor e-learning etc.); 

 utilizarea metodelor active, formale şi non-formale; 

 formarea competențelor de management al proiectelor, limba engleză atât pentru profesorii de 

specialitate, cât și pentru profesori din alte arii curriculare; 

 antreprenoriat şi leadership; 

 ameliorarea competenţelor lingvistice, de dialog cultural, precum şi actualizarea cunoștințelor de 

civilizație europeană ale profesorilor.  

De asemenea, s-a dorit să se vină în sprijinul diriginților prin echiparea cu o serie de competenţe de 

orientare în carieră/consiliere și prin crearea unui modul online pe care aceștia să îl poată utiliza în cadrul orelor 

de consiliere și orientare. Proiectul și-a propus să formeze în cazul părinților o deschidere spre o educaţie activă, 

axată pe competenţe, precum şi un dialog autentic între liceu şi familiile liceenilor noștri. În urma participării la 

cursuri de formare, s-a realizat o colecție de materiale didactice noi, realizate conform unor standarde calitative 
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europene. Proiectul a urmărit modernizarea stilului educațional şi a perspectivei asupra rolului şi formelor 

educației într-o societate mereu în schimbare. 

În cadrul proiectului, 16 cadre didactice au beneficiat de următoarele cursuri de formare cu durata de 

una sau două săptămâni, cursuri organizate de furnizori de formare de renume din Malta, Italia și Republica 

Cehă: 

 Empowerment in ICT Tools, ETI Malta; 

 Learn how to create an e-learning platform and a website in one week, IFOM and YouNet; 

 Methodology Revisited, Revitalised, Renergised-Language Teaching Methodology, ETI Malta; 

 English for educators and administrative staff,  ITC international; 

 Teaching entrepreneurship and leadership at school,  IFOM and YouNet; 

 Career Consultancy in Schools, Eprojectconsult 

 How to design and implement Erasmus+ mobility projects for learners and staff,  IFOM and 

YouNet. 

 

Cursul de formare „How to design and implement Erasmus+ mobility projects for learners and 

staff” 

Cursul de formare „How to design and implement Erasmus+ mobility projects for learners and staff” s-

a desfășurat în perioada 23-29 iulie 2017, într-un mică localitate de lângă Palermo, Italia și a fost organizat de 

centrul de educație vocațională și training IFOM, cu sediul central în Bologna, cu filială de lucru în Palermo, 

Sicila, Italia. IFOM deține o bogată experiență în domeniul disign-ului și implementării de proiecte de mobilități 

pentru cadre didactice și elevi, prin intermediul programelor europene, scopul fiind asigurarea tranziției școală - 

piața muncii. 

La curs au participat cinci cadre didactice din Spania, Slovenia și România. Formatorul proiectului, 

Silvana Oliveri, a dat dovadă de profesionalism, empatie, deschidere către diversitate și comunicativitate. 

Sesiunile de lucru s-au desfășurat într-o așezare pitorească, Casteldaccia, situată la o distanță de 20 km de 

Palermo, 20 de minute de mers cu trenul, în hotelul „Solunto Mare”. Organizatorii ne-au pus la dispoziție toate 

informațiile necesare legate de locație, transport, organizare, cursul propriu-zis, programul de lucru, dar și 

aspecte culturale. 

Cursul de formare „How to design and implement Erasmus+ mobility projects for learners and staff” s-

a adresat cadrelor didactice care doresc să implementeze un proiect Erasmus+ și s-a derulat pe parcursul a 7 zile. 

Orgnizatorii ne-au permis să ajungem în Palermo pe data de 22.07.2017, cu o zi mai devreme de începerea 

cursului, pentru a ne acomoda, orienta și pentru a beneficia din plin de experiența culturală pe care ți-o oferă 

acest oraș magnific. A doua zi, a avut loc prima activitate dedicată organizării, cunoașterii partenerilor de curs, 

stabilirii programului de lucru, dar și a activităților culturale (vizite în Palermo, Monreale sau Cefalù). În zilele 

următoare s-a lucrat intensiv, având parte de o bogată experiențăde învățare.  

Cursul a debutat cu o prezentare detaliată a programelor finanțate de Comisia Europeană, a 

programului Erasmus+: obiective, abordare, noutăți, programe, tipuri de proiecte (VET, Educația adulților, 

Tineret în acțiune - K1, K2, K3, Jean Monnet etc.),  punându-se accent pe proiectele de mobilitate pentru cadre 

didactice și personalul din unitățile școlare, precum și pe prezentarea Planului European de Dezvoltare. Ni s-au 

oferit detalii și despre bugetul alocat fiecărui tip de proiect. 

În cadrul cursului s-a lucrat pe grupe, fiecare grupă urmând să scrie un proiect Erasmus+ de la A la Z, 

cu parcurgerea tuturor pașilor: consultarea Ghidului de scriere a proiectelor Erasmus+ și a Planului de 

Dezvoltare Europeană, căutarea partenerilor, stabilirea obiectivelor și a priorităților, întocmirea unui plan, 

alegerea ideii de proiect, dezvoltarea ideii de proiect, analiza sustenabiliții și a fezabilității proiectului, 

calcularea bugetului necesar implementării proiectului, discutarea și stabilirea modalitățile de implementare și 

de evaluare. În ultima zi alocată cursului a avut loc evaluarea proiectelor. Din echipa de evaluare a făcut parte și 

președintele IFOM, Francesco Tarantino. Fiecare echipă și-a prezentat proiectul, a beneficiat de sfaturi și 

recomandări și a primit certificate de participare. 

Prin participarea la acest curs de formare am dobândit competențe practice în ceea ce privește disign-

ul, managementul și finanțarea proiectelor Erasmus+ (Key Action 1). Avantajele participării la un astfel de curs 

constau în creșterea accesibilității proiectelor Erasmus + prin formarea cadrelor didactice și  a tuturor celor 

interesați în dezvoltarea de proiecte de mobilitate, dobândirea de cunoștințe și informații practice cu privire la 

politicile UE și a programului Erasmus+, îmbunătățirea competențelor în ceea ce privește completarea unui 

formular de candidatură, interpretarea corectă a apelului de candidatură, pregătirea și managementul bugetului 

necesar implementării proiectului, pregătirea activităților de diseminare și de follow-up. 

În plus, acest curs ne-a permis să stabilim contacte cu persoane din alte țări sau cu organizații interesate 

în dezvoltarea și implementarea de proiecte Erasmus+. Am cunoscut cadre didactice din alte țări europene, am 

împărtășit experiențe didactice, am schimbat materiale, exemple de bune practici, am dobândit informații despre 

sistemele educaționale din alte țări. 
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Un alt aspect demn de luat în considerare este experiența culturală dobâdită. Activitățile culturale la 

care am participat ne-au permis să descoperim orașul Palermo, un oraș cu o atmosferă cu totul aparte, un oraș cu 

o multitudine de obiective turistice (Piața Quattro Canti, Palatul Normanzilor, Fântâna Pretoria, Teatrul 

Massimo, Muzeul Arheologic Regional, Basilica San Francesco, Catedrala din Palermo) pe care le-am 

descoperit cu ajutorul unui ghid local care ne-a prezentat atât partea modernă, cât și periferia orașului, pentru a 

avea parte de o experiență completă. Am degustat de asemenea specialități culinare siciliene (paste, diferite 

sortimente de pizza, specialități mediteraneene), am pătruns în atmosfera orașului și am cunoscut modul de viață 

al locuitorilor săi. 

În definitiv, participarea la acest curs de formare a avut un impact pozitiv atât asupra formării noastre 

profesionale, cât și personale prin: dobândirea de competențe în ceea ce privește scrierea și implementarea unui 

curs Erasmus+ (mobilitate, K1), îmbunătățirea competențelor de limbă engleză, accesul la resurse diverse, 

descoperirea de mentalități și stiluri de viață diferite, contactul cu civilizația și cultura italiană care ne-a oferit 

ocazia să descoperim noi realități europene, să ne întărim și să valorificăm calitatea noastră de cetățeni europeni.  

Ne dorim ca prin intermediul activităților de diseminare și de folow-up care urmează a fi desfășurate în 

Liceul „Vasile Conta”, să contribuim la internaționalizarea și creșterea prestigiului instituției noastre prin 

sporirirea gradului de deschidere spre nou și modern, la o creștere a gradului de cunoaștere de către familiile 

elevilor a noilor strategii educaționale practicate și promovate de instituția noastră, astfel încât orizontul de 

așteptare al părinților față de sistemul educativ să fie același cu cel al actorilor educației, ai MEC și al Legii 

Educației. 

 

Profesor, Elena-Raluca Stafie 

Profesor, Emanuel Bălan 

 

 

“TEACHING ENTREPRENEURSHIP AND LEADERSHIP 
AT SCHOOL” 

Diseminarea cursului de mobilitate 
 

Cursul de formare “Teaching entrepreneurship and leadership at school”, din cadrul proiestului Let’s 

ICT! (Let’s Improve Our Creative Teaching), este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în 

cadrul Programului Erasmus+. Acest proiect este organizat de către Centrul de formare IFOM cu sediul central 

în Bologna, însă cu filială de lucru și în Palermo (Sicila) - Italia.  

Am ajuns în Palermo, după o 

călătorie de cinci ore, în data de 19 august 

2017. Chiar dacă a fost anevoioasă 

deplasarea de la aeroportul București pînă 

în Catania, frumusețea locurilor a reușit să 

depășească oboseala celor trei ore de 

autostradă Catania-Palermo. Sicilia este cea 

mai mare insulă din marea Mediterană, 

oferind vizitatorilor artă, cultură, tradiție și 

istorie, fiind separată de Italia prin 

strâmtoarea Messina. Practic, Sicilia este 

locul unde își dau mâna Africa, Italia și 

Grecia. Scriitorul german Goethe spunea: 

„Să vezi Italia fără să vezi Sicilia este ca și cum nu ai fi văzut Italia deloc, pentru că Sicilia este cheia întregii 

țări”, iar noi chiar am simţit acest lucru. 

Palermo (Palermu în siciliană) este un oraș cu 860.000 de locuitori din provincia omonimă din Italia, 

capitală a Siciliei. Situat la poalele Muntelui Pellegrino, acesta este principalul oraș administrativ din regiunea 

Sicilia. Orașul Palermo a fost fondat de fenicieni acum 2700 de ani şi a devenit parte a Republicii Romane, apoi 

a Imperiului Bizantin, timp de 1.000 de ani. Pentru o scurtă perioadă a fost sub conducerea arabilor, devenind 

astfel  pentru prima dată capitală de emirat. In secolele al XII–lea și al XIII-lea, devine centru cultural de primă 

importanță și punct de întâlnire al culturilor arabă, iudaică și creștină. Decade în timpul dominației Casei de 

Anjou, fiind mai apoi controlat de spanioli (sec. al XVI-lea) și Bourbonii din Neapole.  

Astăzi, Palermo este un oraș modern, cu un ritm alert de viață și numeroase obiective interesante, mai ales 

vechi monumente și clădiri, totul într-un amestec de influențe tradiționale, arabe şi chiar nordice. Printre cele 

mai frumoase obiective istorice vizitate încă din prima zi (prima zi fiind dedicată informării culturale a grupului) 

au fost: Teatrul Politeama, Catedrala din Palermo, Palatul Normanzilor și Piaţa Quatro Canti. Pentru ca 
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experiența turistică să fie completă, am urcat pe muntele Pellegrino chiar cu un autobuz din oraș. La sfârșitul 

activităţilor zilnice de formare am reuşit să ajungem şi la plaja Mondello, una dintre cele mai moderne din 

Sicilia. În Piața Marina se află Parcul Garibaldi, în care patriotul român Nicolae Bălcescu are un bust așezat 

chiar lângă cel al prietenului său, Giuseppe 

Garibaldi. Parcul are o vechime de peste 100 de 

ani, fiind fondat în 1886, iar statuia lui Bălcescu 

este străjuită de imenși ficuși cu trunchiuri 

împletite și de palmieri exotici. “Nicola Balcescu, 

grande storico e patriota romeno morto a Palermo”, 

scrie pe soclul statuii revoluționarului de la 1848. 

Cursul de formare a debutat în 20 august 

cu prezentarea culturii italiene, siciliene, a capitalei 

regiunii, Palermo (vizită ghidată), iar din 21 august 

s-a inițiat cursul teoretic despre antreprenoriat și 

leadership. Acesta s-a finalizat în data de 26 august 

prin primirea Certificatului de formare și implicit a 

Certificatului de Mobilitate Externă Europass.  

Prin participarea la acest curs am dobândit 

cunoștințe cu privire la terminologia specifică leadership-ului și antreprenoriatului, iar activitățile practice le 

vom putea folosi drept modele de bună-practică şi le vom aplica la clasă, atât pe parcusul acestui an școlar (într-

un curs opțional de 12 ore de antreprenoriat și leadership), cât şi pe parcursul activității didactice: modelul 

CANVAS, activități pentru creșterea asertivității și stimei de sine a elevilor, proiecte interactive și jocuri 

didactice, cum ar fi “the world café method”. Au fost utilizate metode de lucru bazate pe nevoile, atitudinile și 

profilurile profesionale ale participanților, pentru a asigura o productivitate ridicată, eficiență și transferabilitate 

în practică. De menţionat că grupa de lucru a fost foarte mică, formată din cei doi cursanți din partea Liceului 

“Vasile Conta“ Târgu Neamț și o doamnă profesoară de Educație antreprenorială din Finlanda. 

Metodologia aplicată pe parcusul formării 

este  practică și participativă, cu o abordare care 

cuprinde exemple reale, examinări de studii de caz și 

simulări. S-a realizat coroborarea metodelor care 

promovează învățarea reciprocă și cooperarea între 

participanți. Accentul este pus pe învățare în afara sălii 

de clasă, într-un mediu interactiv. Metodele 

pedagogice pe care le-a folosit formatorul Francesco 

Tarantino, directorul centrului de formare IFOM-

Bologna, se bazează pe formare experiențială, 

activități de grup, învățarea prin practică și schimburi 

de bune practici. Exemple de metode eficiente, jocuri didactice și proiecte interactive au fost prezentate pe 

parcursul cursului, echipându-ne astfel cu un set de instrumente gata de utilizare (Self-evaluation of behaviours 

in a teamwork). 

La începutul fiecărei zile și pe parcusul programului erau incluse evaluări formative scurte, prevăzute 

pentru a asigura calitatea educației și adaptarea programului de învățare la nevoile participanților. 

În pauza de cafea am stabilit noi relații de prietenie cu doamna profesor din Finlanda, iar la începutul 

activităților din atelierele de lucru, în 23 august, am prezentat  Liceul “Vasile Conta”, orașul Târgu Neamț, 

județul Neamț și frumoasa Românie. Un loc aparte l-a avut vizita realizată în Cefalu, de altfel o altă bijuterie a 

Siciliei. Cefalù este un oraș din provincia Palermo, situat pe coasta de nord a Siciliei, la aproximativ 70 km est 

de capitala provinciei și la 185 km vest de Messina. Orașul, cu o populație de doar 14.000 de locuitori, 

reprezintă una dintre cele mai importante atracții turistice din regiune. În ciuda dimensiunii sale, în fiecare an 

atrage milioane de turiști din toate părțile Siciliei și, de asemenea, din Italia și Europa. 

Ca participantați la acest program de formare, finanțat de Comisia Europeană, am fost mulțumiți atât de 

cunoștințele teoretice și practice pe care le-am dobândit în timpul formării noastre în Sicilia, cât și pentru că am 

avut șansa de a explora adâncurile culturii din această regiune. Am construit în această perioadă parteneriate 

internaționale care ne-ar putea ajuta pentru mulți ani de acum încolo.  

Chiar dacă suntem la a doua sau chiar a treia ieșire în spațiul european pentru formare profesională, 

trebuie să recunoaștem că de fiecare dată am rămas cu o impresie deosebită atât asupra primirii călduroase a 

gazdelor, cât şi asupra modului de implicare a organizatorilor și nu în ultimul rând a formatorilor care s-au 

aplecat nevoilor de formare ale fiecărui prticipant. Din acest motiv recomandăm aceste cursuri de formare, 

deoarece chiar dacă implică mai mult timp şi multe emoții, rezultatele sunt pe măsură.  

 

Profesor, Veronica Achirei şi Marian Achirei  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/City&usg=ALkJrhjYy0rBe0vDVBYe05d2Q5s4APFC3Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Province_of_Palermo&usg=ALkJrhihSOC4LG9nGBmHWs3UBOTmZhWYvA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sicily&usg=ALkJrhgOZJEXBeFLZi4PXdB3llSTNVPWNA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Messina,_Italy&usg=ALkJrhgVa6bk-rGzPoUZ1vhgULLVAUi3Tg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Tourist_attraction&usg=ALkJrhjAOPHxxjmQ3ned5Zg_4puq-l7DKA
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SIMPOZION REGIONAL CU PARTICIPARE 
INTERNAŢIONALĂ „ANTICOMUNISM ŞI REPRESIUNE 
COMUNISTĂ. 1945- 1989” LA LICEUL „VASILE CONTA” 

 

Sâmbătă, 27 mai 2017, la Liceul „Vasile Conta” din Târgu Neamț, a avut loc cea de-a II-a ediție a 

Simpozionului regional cu participare internațională „Anticomunism și represiune comunistă. 1945-1989”. 

Simpozionul-concurs adresat elevilor, dar și profesorilor de istorie, religie, discipline socio-umane şi limba şi 

literatura română, vizează întoarcerea la memoria 

trecutului. 

„Istoria, cârmuită fie de hegeliana  «viclenie a 

raţiunii», fie de voinţa lui Dumnezeu, macină implacabil 

şi uniform între paginile sale sânge, lacrimi, proiecte şi 

sentimente, trecându-le uneori sub tăcere, 

transformându-le alteori în simple cifre cu rol statistic, 

oamenii ajungând de prea puţine ori să le preţuiască la 

adevărata lor valoare şi să tragă pe baza lor cuvenitele 

învăţăminte. Este bine să ne amitim de ceea ce s-a 

petrecut în perioada comunistă şi să reflectăm asupra acestor întâmplări pentru a nu repeta greşelile care au 

dus la moartea a mii de români”, spun organizatorii.  

Credem că toţi cei care studiază şi valorifică teribilul episod al mişcării de rezistenţă armată 

anticomunistă trebuie să aibă în permanenţă în memorie cuvintele lui Cornel Drăgoi, fost membru în gruparea 

Arsenescu - Arnăuţoiu: „Important este să spunem numai ce ştim sigur; nu este nevoie să strecurăm…, să 

hiperbolizăm. Faptele noastre sunt oricum destule ca să facă o istorie”.  

La activitate au participat elevi de la liceele din județul Neamț, profesori de istorie din județ, 

inspectorul școlar de istorie, Elena Preda, dar și invitați de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandriˮ din Chișinău. 

Și la această ediție lucrările elevilor și ale profesorilor vor fi publicate în cadrul unui volum ce va fi tipărit în 

cursul acestui an.  

Acest simpozion este organizat în parteneriat cu Primăria Târgu Neamț și Asociația Pro Democrația 

Club Târgu Neamț, având participanți din țară și Republica Moldova.  

 

Profesor, Emanuel Bălan 

 

PUNTE EDUCAŢIONALĂ PESTE PRUT 
 

În perioada 10-14 august, 15 elevi şi cadre didactice din Neamț s-au aflat la cea de-a VI-a ediția a 

Școlii europene de instruire ASTRA de la Anenii Noi, Republica Moldova. Elevii au fost coordonaţi de către 

profesorii de istorie Gigel Bîrliba 

de la Liceul Tehnologic Oglinzi 

și Emanuel Bălan de la Liceul 

“Vasile Conta” Târgu Neamţ. 

Dintre cadrele didactice 

participante amintim de 

profesorii Simona Bălan şi 

Emanuel Sandu, iar liderii de 

asociații neguvernamentale, 

Florin Anegroaei și Alexandra 

Cătănoiu de la ADEPT Târgu 

Neamț, ne-au bucurat cu prezenţa 

dumnealor. Tabără a fost 

organizată cu sprijinul financiar 

al Consiliului raional Anenii Noi și al Ministerului Tineretului și Sportului. 

Pe parcursul celor 5 zile, participanții au avut întrevederi cu Natalia Procopii-Scobioală, vicepreședinte 

al raionului Anenii Noi, dar și cu reprezentanți ai clasei politice de la Chișinău, amintindu-l în mod deosebit pe 

Andrei Năstase. Elevii au purtat discuții, au adresat întrebări (inclusive provocatoare) și au primit răspunsuri, 

pentru a-și forma o imagine de ansamblu asupra vieții politice și sociale din raion și din țară. 

Programul de schimb de experiență a inclus participarea la un mare eveniment, organizat la Varnița de 

Ministerul Tineretului și Sportului, cu prilejul Zilei Internaționale a Tineretului. În cadrul evenimentului (care a 
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cuprins expoziții în aer liber și evoluții muzicale ale artiștilor consacrați), titlul de ”Capitală a tineretului 2018” a 

fost transmis municipiului Cahul (în prezent acest titlu aflându-se în raionul Anenii Noi, în satul Varnița). 

Organizatorii școlii au prezentat participanților câteva filme de scurt metraj, dar și documentare realizate recent 

de către echipa studioului cinematografic Adevărul TV. 

Programul cultural a fost unul complex. Oaspeții au vizitat muzee din Chișinău (Muzeul Naţional de 

Artă și Muzeul de Istorie Militară), muzee din raion (Muzeul de Istorie și Muzeul victimelor deportărilor din 

Mereni, Muzeul de Etnografie din Gura Bâcului), Cetatea Soroca, Monumentul ”Lumânarea Recunoștinței”, dar 

și impresionanta mănăstire Curchi. 

Nu au lipsit timpul liber, plimbările prin Chișinăul istoric și distracția din belșug, oferite de capitala 

Republicii Moldova – acolo unde au și fost cazați oaspeții pe durata taberei. În discuțiile cu autoritățile raionale, 

s-au identificat noi oportunități de înfrățire între comune din Neamț și comune din raionul Anenii Noi. 

Pentru anul 2018, organizatorii școlii de vară intenționează să schimbe formatul activității, accentul 

urmând a fi pus pe prezenţa la Chişinău a profesorilor și a funcționarilor publici din județele României, în 

special din judeţul Neamț, dar și participarea la o Tabără de vară a profesorilor din Anenii Noi în Neamț, în 

cadrul unui proiect inițiat de către APD Club Târgu Neamţ. 

        Profesor, Simona Bălan 

 

HOLOCAUSTUL, LECŢIE DIN TRECUT PENTRU 
PREZENT 

 

Pe 9 octombrie, în România se comemorează victimele Holocaustului, iar în acest an, la Sinagoga 

Meseriașilor din Târgu Neamț, a avut loc o activitate organizată pentru a încerca să se mențină vie amintirea 

acestor orori. Participanţii la această 

activitate au fost elevi de la Liceul “Vasile 

Conta”, coordonați de prof. Emanuel 

Bălan,  gazda evenimentului - Marcel 

Grinberg, vicepreședinte al Comunității 

Evreieşti din Piatra Neamţ, prof. Traian 

Anton – directorul Școlii din comuna 

Răuceşti, prof. Ioan Arsintescu de la 

Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu 

Neamţ, prof. Mihaela Pavăl și prof. 

Simona Bălan de la Liceul „Vasile 

Conta”. 

Cei prezenţi au discutat despre 

importanţa acestei zile, despre nedreptăţile suferite de evreii din Europa şi din România, despre asumarea 

trecutului şi  necesitatea toleranţei între oameni. 

 Atât Marcel Grinberg, cât și Emanuel Bălan au amintit lucruri interesante despre istoricul comunității 

evreieşti din Târgu Neamţ, au insistat asupra suferinţelor acestora în timpul războiului şi au rememorat locurile 

în care se aflau clădirile importante ale comunităţii. 

„Holocaustul a însemnat uciderea a milioane de evrei, 

fără un motiv anume. Cauza tragicului eveniment este încă o 

nedumerire. Neimplicarea oamenilor, spălarea pe creier, 

nebunia, frica sunt doar câteva aspecte care au dus la moartea 

atâtor oameni nevinovați, printre care și 1,5 milioane de copii. 

1,5milioane… de copii morți! Holocaustul s-a întâmplat! 

Datoria noastră, a tuturor, este să știm ce s-a întâmplat, pentru a 

nu repeta istoria!”, a transmis participanţilor domnul  profesor 

Traian Anton. 

Liceenii prezenţi au manifestat interes faţă de motivele 

şi urmările ororilor la care au fost supuşi evreii cu care bunicii 

sau străbunicii lor erau, poate, apropiaţi. De asemenea, au adresat 

întrebări referitoare la tradiţiile şi situaţia actuală a evreilor la 

nivel mondial şi a comunităţilor evreieşti din zona Neamţului. 

 

Profesor, Emanuel Bălan 
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PROIECTE INTERNAȚIONALE PE PLATFORMA 
ETWINNING LA LICEUL „VASILE CONTA” TÂRGU 

NEAMŢ 
 

În urma participării la Proiectul European Erasmus+ KA1 Let’s ICT! (Let’s Improve our Creative 

Teaching!), profesorii de limba engleză, Lăcrămioara Ilica și Marta Cocîrță, de la Liceul „Vasile Conta” din 

Târgu Neamț, colaborează cu profesori din Polonia, de la școala „Niepubliczna Szkola Podstawowa Aurus w 

Warszawie”, prin intermediul următoarelor proiecte de pe Platforma online eTwinning:  

 

1. Christmas Letters of Friendship 
(noiembrie-decembrie 2017), cu următoarele obiective: 

- dezvoltarea abilităților lingvistice de 

comunicare în limba engleză; 

- îmbunătățirea abilităților digitale ale 

elevilor, utilizând computerul, tabla interactivă Smart și 

twinspace; 

- schimbul de scrisori de Crăciun între 

elevii români și cei polonezi; 

- îmbunătățirea abilităților sociale ale 

elevilor prin cooperare și muncă în echipă; 

- învățarea tradițiilor și obiceiurilor de 

Crăciun din Europa. 

 

2. Methodology Revisited, Revitalized and Re-energised – Follow-up and Working with 

Students (octombrie 2017 – mai 2018), cu următoarele obiective: 

- motivarea elevilor de a învăța limba engleză; 

- promovarea noilor metode de predare-învățare-evaluare, studiate cu îndrumarea profesorilor 

din Malta; 

- realizarea de activități educative atractive prin utilizarea tehnologiei; 

- implicarea elevilor în comunicarea interculturală. 

Profesorii și elevii implicați (de la clasele a IV-a – a XII-a) vor publica fotografii și secvențe video, 

însoțite de informații relevante despre activitățile desfășurate în clasă. 

 

 
 

Profesori, Lăcrămioara Ilica şi Marta Cocîrţă 

 

 

 



 

18 

 

CONTEAZĂ! 

 

CONTA E FAIR-PLAY 
  

Toamna se culeg roadele muncii de peste an. Să fie acesta un principiu valabil doar în domeniul 

agriculturii? Nimic mai neadevărat. Să fie oare culegerea laurilor tomnatici de pe urma unei compoziții din iarnă 

o premisă potrivită? Ei bine, acest lucru mi-

a fost confirmat în acest an când am avut 

onoarea de a participa la premierea 

Concursului național de literatură și 

jurnalism sportiv „Un condei numit Fair-

Play”, ce a avut loc în data de 10 noiembrie 

2017, în cadrul Casei Olimpice din 

București, în prezența unor personalități de 

valoare în educația și sportul românesc.

 Așadar, într-o seară liniștită de 

toamnă, am pornit cu trenul spre Capitală, 

uniți de gândul unei reușite poate 

nesemnificative pentru unii, notabile pentru 

noi. Stelele erau cu noi, luna ne veghea 

călătoria, iar somnul ne fura încetul cu 

încetul. După un drum lung presărat de 

discuții referitoare la viitor, am sosit în Capitală, undeva în jurul orei 6:00. Stropi mici de ploaie spălau străzile 

aparent liniștite le Bucureștiului. Timpul ne surâdea, întrucât eram așteptați la sediul Comitetului Olimpic și 

Sportiv Român abia în jurul orelor 10:00. Ce poți face atâtea ore prin București? Ei bine, ideea unei scurte 

excursii în scop cultural a fost cea mai bună alegere. Astfel, ploaia ne-a purtat pașii pe străzile  ce începeau să 

devină din ce în ce mai aglomerate. De la Dealul Mitropoliei și până la Banca Națională, de la Palatul 

Parlamentului și până la Arcul de Triumf, le-am cuprins pe toate numai cu privirea, întrucât ora destul de 

matinală nu ne-a permis să facem mai mult.     

Cum se apropia ora premierii, am pornit-o spre Comitetul Oplimpic și Sportiv Român, unde am avut 

parte de o primire extrem de caldă din partea organizatorilor. Am luat loc în Sala Amfiteatrului din cadrul 

instituției și am așteptat începerea festivității. Juriul, prezidat de  prof. dr. Mina-Maria Rusu, inspector general 

de limba și literatura română în cadrul Ministerul Educației Naționale, i-a avut in componență pe profesor 

Mariana Cheroi (Școala Generală 

Nr. 56 din București), Alexandra 

Mocanu (profesor de limba și 

literatura română  la Colegiul 

Național „Al. Ioan Cuza” din 

Alexandria și inspector de 

specialitate la Inspectoratul Școlar 

Județean Teleorman), Ștefania 

Vasilica Duminică (profesor la 

școala Gimnazială „Prof. Ion 

Vișoiu” din Chitila), Rori Maria 

Gherghisor (profesor la Școala 

GimnazialĂ „Prof. Ion Vișoiu” din 

Chitila)  și  Sorin Marian Rusu 

(jurnalist sportiv la TV Digi Sport) 

a fost prezent atât cu sufletul, cât și cu câte o prelegere în această zi în care rolul principal era jucat de cuvânt. 

După momente artistice adorabile realizate de elevi ai Școlii Gimnaziale de Arte „Iosif Sava” din București, a 

avut loc premierea. De la clasa I și până la clasa a XII a, elevii au urcat unul câte unul pe scena Amfiteatrului în 

aplauzele întregii săli. Premiile au fost pe măsura naturii concursului - cărți de literatură univesală specifice 

categoriilor de vârste premiate – iar expresia „Moldova-i fruntea” nu a făcut decât să stârnească admirația și 

amuzamentul celor prezenți.   

Am ajuns și eu pe acea scenă, mi-am primit și eu premiul (al II-lea la secțiunea Poezie), iar după 

încheierea evenimentului pot spune că am plecat acasă cu o nouă experiență semnificativă devenirii mele, dar și 

cu un regret: acela că nu am putut fi prezentă la împlinirea a 20 de ani de Conta. Totuși, îmi permit că adaug 

faptul că, după toate acestea Conta-i fruntea! 

 

Mihaela Apucăloaiei, clasa a XI-a A 
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IMPRESII DE BOBOCEL 

Prima zi de şcoală 
Este prima zi de şcoală! Emotionată, am intrat în clasă şi am vazut-o pe doamna dirigintă. Este foarte 

drăguţă şi are o voce jucăuşă. Este o doamnă foarte bună! Apoi am văzut că avem colegi noi şi, un pic cam 

ruşinată, am încercat să fac cunoştinţă cu ei. Se 

numesc Miruna şi Leonard. Dar, dupa câteva 

săptămâni, a mai venit un coleg pe nume 

Alexandru. Am întâlnit și ceilalti profesori, 

chiar și pe domnul profesor de istorie despre 

care am auzit că este un pic sever. Colegii nu s-

au schimbat deloc, doar că aş fi vrut să rămână 

și ceilalţi colegi care au plecat. Oricum și sunt 

noii colegi sunt foarte drăguţi.  

Apoi, doamna dirigintă ne-a arătat 

noua noastră clasă. Sunt foarte fericită, deoarece 

clasa este aproape de uşa de la intrare şi este 

foarte frumoasă. Este mare şi are multe locuri. 

Îmi plac chiar şi scaunele, deoarece se dau în sus şi în jos. Eu mi-am ales locul din mijloc, a doua bancă. Este o 

clasă super! 

Doamna dirigintă ne-a mai arătat şi laboratorul de biologie. Acolo este şi mai frumos! Este mare, 

călduros, curat şi liniştitor. Aici vom face biologia tot cu doamna dirigintă. Am primit şi un compediu care ţine 

locul manualelor, dar şi un manual la sport; acolo ne arată lucruri care o sa ne ajute la handbal, fotbal şi alte 

exerciţii. Totuşi mie nu îmi vine a crede că sunt în calasa a V-a şi am 11 ani.  

Spre sfârşitul zilei, am vizitat-o şi pe doamna noastră învăţătoare din anii trecuţi. Are o clasă de 

prichindei foarte frumoşi. Acum trebuie să plecăm acasă. O să treacă foarte greu ziua de azi, deoarece abia 

aştept să vină cea de mâine. Vreau să-i cunosc mai bine pe profesori şi pe colegii cei noi. Aceasta a fost o zi 

specială pentru mine şi de neuitat pentru că ESTE PRIMA ZI DIN CLASA a V-a.  

Olteanu Alicia, clasa a V-a A 

Prima ora de română 
Îmi place foarte mult Limba și literatura 

romană. Este o materie foarte frumoasă unde 

predicatul, subiectul, virgulele, propoziţiile alcătuiesc 

o horă mare. Orele de română pot spune că sunt 

educative şi ne fac să vorbim, să scriem şi să citim 

corect. Eu învăţ la Liceul „Vasile Conta” din Tîrgu 

Neamţ, un liceu cu renume şi cu dascăli deosebiţi.    

Prima oră de română de la începutul clasei a 

V-a A a fost distractivă. Domnul profesor Ioan Fărmuş 

a intrat în clasă cu zâmbetul pe buze şi ne-a salutat 

într-un mod prietenos. Ne-a cerut să ne prezentăm 

fiecare: cum ne numim, unde locuim și ce cântăreţ 

preferat avem. Ne-a prezentat regulamentul şcolii şi 

ne-a spus de ce caiete avem nevoie. După ce s-a sunat de pauză, am plecat acasă multumiţi de prima ora de 

română.    

Prima zi de şcoală s-a încheiat cu bine!                             

Golumbec Elena Sonia, clasa a V-a A 

Portretul doamnei diriginte 
Vacanța a trecut repede și am început clasa a V-a. Ne-am despărțit de doamna învățătoare care ne-a 

învățat atât de multe. Tare dor ne va fi de ea, anii aceia petrecuți împreună nu vor fi uitați!   

Începând de anul acesta, doamna învățătoare este înlocuită de mulți profesori printre care și doamna 

dirigintă Emilia Cojocaru. În prima zi în care am cunoscut-o, mi-a lăsat o impresie foarte bună și am sperat că 

ne vom înțelege bine. Încă din prima oră, firea glumeață și caracterul grijuliu ale doamnei au ieșit la iveală. 

Aștept cu nerăbdare să o cunosc mai bine și să creăm momente frumoase împreună. Sper că într-o zi voi fi la fel 

de înțelept ca doamna dirigintă!  

 

Ciobanu Răzvan, clasa a V-a A 
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PE MELEAGURILE HUMORULUI 
     

Fiecare excursie creează tot felul de amintiri, înfiripă prietenii și aduce noi cunoștințe despre lumea în 

care trăim, dar mai ales întâlnim diferite lecții de viață. 

Cea mai frumoasă excursie era pe cale să înceapă. Autobuzul nostru se îndrepta spre Gura Humorului. 

După un drum de aproximativ o oră, am 

ajuns la frumoasa noastra casă. Ajunși acolo, 

cu toții am început să explorăm casa, 

locurile din apropiere, iar când să ne 

întoarcem acasă, o ploaie cu gheață s-a 

hotărât să ne atace. Hainele erau îmbibate 

atât de mult cu apă, încât acestea cădeau de 

pe noi, iar din cauza apei, papucii noștri 

rămâneau în urmă. A fost un adevarat haos! 

Dar nu un haos neplăcut, cu gălăgie, ci unul 

plin de viața, pe care o sa ni-l amintim toata 

viata. Seara ne uitam la filme, ne dădeam 

mari că nu ne este frică să ne uităm la cele 

de groază, dar numai ne vedeam unul pe celălalt cu mâna la ochi, întrebându-ne „S-a terminat?”. 

Dimineața, primul lucru pe care îl făceam era să mergem afară și să ne dăm în leagăn sau să jucăm 

diferite jocuri. Luam micul dejun, după care mergeam la piscină. Într-una dintre zile, pe când eram la piscină, a 

venit o ploaie, dar nu una mare. Ne-am 

adăpostit, pe când ceilalti oameni au plecat, 

așa că piscina ne-a rămas doar nouă. Când ne 

întorceam seara acasă, ne făceam planuri 

cum sa intrăm în camerele băieților ca să le 

punem frișcă pe față sau pastă de dinți, dar 

nu s-a întâmplat chiar ceea ce ne-am dorit 

noi, deoarece am scos ușa afară din bălămăli. 

Seara, voiam să facem noaptea albă, 

însă domnul diriginte ne spunea să ne 

culcăm, iar de fiecare dată când auzeam pași, 

închideam lumina și ne prefăceam că 

dormim. Într-una dintre seri noi, fetele, am 

vrut să bem apă, însă domnul diriginte era în fața ușii și ne-a speriat de groază, dupa care ne-a încuiat în cameră. 

Am mers și la tiroliana, unii mai curajoși decât alții și nerăbdători să descoperim dacă vom trece cu 

brio acest test, dar în același timp și foarte speriați, deoarece nu știam ce se va întâmpla. A venit momentul mult 

așteptat, am făcut traseul până la 

capăt, însă unii nu au fost 

destuli de curajoși încât să-l 

termine. 

Așa au trecut cele cinci 

zile, niște zile pline de veselie, 

pe care nu le vom uita niciodată, 

în care am râs, am dansat, am 

cântat, ne-am amuzat pe seama 

prostiilor pe care le făcut, dar 

cel mai important lucru este 

faptul că am devenit mult mai 

apropiați unul de celălat. 

În opinia mea, fiecare 

excursie este un prilej unic 

pentru a vizita locurile care te 

înconjoară și de a-ți bucura privirea cu peisajele divine pe care ni le oferă natura. 

 

   Breabăn Alexandra, Crîșmariu Sara, clasa a VI-a A 

Profesor coordonator, Fărmuș Ioan 
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ANTREPRENORIALE ÎN 
ȘCOALĂ 

 

În ultimii ani se vorbește din ce în ce mai des despre educaţia antreprenorială. Dacă pentru ţara 

noastră acest termen este nou, la nivel european deja s-au dezvoltat câteva strategii pentru a aplica acest tip de 

disciplină în școli. În Lituania, educația antreprenorială este aplicată încă din anul 2003, în timp ce în Marea 

Britanie și în Norvegia, ea este prezentă din 2004. În 2009, educația antreprenorială și-a atins apogeul, fiind 

lansată în mai multe țări europene. În Ungaria, 

Portugalia şi România, ea a fost inclusă de 

curând. 

Scopul final al educației antreprenoriale 

este acela ca cei aflați încă la o vârstă fragedă să 

înceapă să își dezvolte atitudinile, abilitățile și 

cunoștințele în ceea ce privește comportamentul 

antreprenorial de succes. În ceea ce privește 

atitudinile unui copil, se urmărește inducerea 

unor comportamente de tipul conștientizării de 

sine și încrederii în sine. Acestea sunt vitale 

pentru un comportament orientat spre 

antreprenoriat și, de aceea, primul pas în noul tip 

de educație trebuie făcut în această direcție.  

Alte atitudini importante pentru o astfel 

de educație sunt inițiativa, curajul asumării 

riscurilor, gândirea critică, creativitatea și o 

gândire orientată spre rezolvarea problemelor și nu spre găsirea unor țapi ispășitori. Acestea sunt, de asemenea, 

fundamentale, și ar trebui să facă parte din oricare tip de educație, nu doar din cea antreprenorială. 

Cunoștințele spiritului antreprenorial sunt, și ele, parte importantă a acestei educații și nu numai. O 

bună informare asupra diferitelor posibilități de carieră și asupra lumii muncii ar trebui să apară încă din 

perioada preadolescenței. Cu cât mai multe informații din domeniul în care copilul are talent sau dorește să 

activeze, cu atât se poate orienta mai devreme spre construirea unei cariere pe placul lui. De exemplu, o muncă 

făcută cu pasiune are mai multe șanse de performanță decât una făcută din obligație și, de aceea, indiferent care 

este talentul sau visul copilului, ar trebui să îi fie respectat dreptul de a-l urma. În acest sens, oferirea de către 

părinți a unor informații concrete și folositoare din domeniul spre care copilul dorește să se orienteze, îl poate 

ajuta din timp să decidă dacă acesta i s-ar potrivi sau nu. De exemplu, unui copil căruia îi  place foarte mult 

matematica, poate nu i-ar plăcea să lucreze ca profesor, datorită orarului fix sau a salariului modest, însă i-ar 

plăcea să devină inginer, această materie fiind una foarte importantă în acest domeniu. Totuși, dacă părinții nu îi 

explică aceste lucruri, el nu are de unde afla cât timp este în școală și și-ar putea pierde interesul pentru 

matematică.  

Prin înțelegerea muncii și a diferitelor tipuri ale ei (munca fizică, munca intelectuală etc.) se 

construiește, de asemenea, și o înțelegere a spiritului antreprenorial. Puterea oportunităților și alegerilor poate fi 

achiziționată prin exemple din câmpul muncii și din viața de zi cu zi, în general acestea fiind cunoștințe de bază 

pentru un bun antreprenor. 

Deși în țara noastră literatura economică și cea financiară sunt lăsate să se prăfuiască pe cele mai de jos 

rafturi ale bibliotecilor, în alte țări acestea fac parte dintre lecturile obligatorii din liceu. Studiile arată că  peste 

60% dintre firmele nou deschise dau faliment în primele 6 luni, în țara noastră, tocmai pentru că patronii 

nu au suficiente cunoștinţe economice.  

Însă ele nu sunt importante doar dacă vrei să îți deschizi o afacere. Multitudinea noțiunilor 

fundamentale în ceea ce privește economia sunt necesare pentr oricine, pentru că activitățile noastre zilnice, 

reprezentate de achiziții și vânzări (angajarea este, de fapt, vânzarea serviciilor noastre unui cumpărător), se 

bazează, de fapt, pe acestea. 

De asemenea, la fel de important este pentru un tânăr să înțeleagă și modelele organizaționale de 

business și procesele prin care se pot aplica acestea. Un exemplu negativ în acest sens sunt miile de tineri care 

cred că a fi șeful unei echipe înseamnă să muncești mult mai puțin decât echipa, când, de fapt, lucrurile stau 

invers. De aceea, întâlnim de multe ori angajați care contestă deciziile șefilor sau care cred că ei sunt mult prea 

buni pentru locul lor de muncă. 

 

Profesor, Simona Bălan 
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CÂND VOM ÎNVĂȚA CE E DEMOCRAȚIA? 
 

Ce e democrația? Nu mă refer la ce este din punct de vedere semantic, ci la ceea ce înțelege un om de 

rând prin cuvântul democrație. Mulți nu au idee cu ce „se mănâncă” și totuși sunt oameni importanți, care decid 

viitorul țării noastre și implicit al nostru. Mai jos voi enumera câteva caracteristici ale democrației găsite pe 

internet, ca să analizăm subiectul din punct de vedere teoretic. Democrația înseamnă: separația puterilor în stat, 

alegeri libere, pluralism, respectarea drepturilor și libertăților oamenilor, domnia majorității și protecția 

minorităților. Acestea sunt, pe scurt, principiile pe care trebuie să se bazeze un popor cu sistem democratic, însă 

în realitate, câte dintre acestea sunt puse în aplicare? Pentru a evidenția oglindirea teoriei în practică, vom 

dezbate punctual fiecare dintre aceste caracteristici. 

Conform ideii separării puterilor în stat, puterea trebuie divizată în diferite compartimente cu puteri 

și responsabilități separate și independente. Cea mai firească separare a acestor puteri este cea tripartită, care se 

întâlnește la majoritatea națiunilor moderne, adică puterile legislativă, judecătorească și executivă, cu mențiunea 

că aceste funcții nu au voie să aparţină aceloraşi persoane. Zis și făcut! Începând cu 8 decembrie 1991 (în urma 

referendumului din același an), România obține, în sfârșit, separarea puterilor în stat. Următorul pas este făcut în 

anul 2003, când în urma unui plesbicit, Constituției României i se adaugă 79 de amendamente, ceea ce înseamnă 

că se urmărește perfecționarea acesteia. Ei bine, de prin 2007 lucrurile nu mai sună așa de bine; conducerea țării 

promite că economia României nu va fi afectată de criza ce tocmai lovise S.U.A., însă nu a fost deloc așa. Anul 

2008 dădea semne proaste pe plan economic și nu numai, astfel încât în 2009 s-a declarat în mod oficial intrarea 

României în criză. Aceasta a durat până în 2014, iar efectele ei continuă să ne afecteze. 

Alegerea reprezintă desemnarea prin vot direct sau prin votul electorilor, a persoanelor destinate 

ocupării unei funcții politice. Alegerea este un concept artistocratic, deoarece vizează desemnarea "CELUI MAI 

BUN" (aristo). În viața de zi cu zi, de câte ori se întâmplă să câștige cel mai bun? Campaniile politice s-au 

transformat în jocuri politice în care câștigă cel care dă mai mult. Și nu, nu mai mult interes, nu mai mult sprijin 

poporului, ci mai mulți bani, mai mulți litri de ulei, mai multe brichete sau mai mult alcool. 

Pluralismul reprezintă, în sens general, recunoașterea diversității. Conceptul este utilizat, de multe ori, 

în moduri diferite, într-o gamă largă de aspecte. În politica democratică, pluralismul este un principiu director 

care permite coexistența pașnică de interese diferite, convingeri și moduri de viață. În mod normal, prin 

diversitate politică ar trebui să existe partide politice formate din oameni competenți, pregătiți să apere cât mai 

bine valorile Statului de Drept, ale poporului român; în schimb, când se apropie perioada alegerilor, toți românii 

votează ,,răul cel mai mic’’. Eu mă întreb, totuşi, această atitudine este una firească într-o țară democratică? De 

ce avem politicieni interesați de popor doar când se apropie acea dată din calendar? Unde dispare interesul 

dezinteresat pe parcursul unui mandat? Dar... stați! Cum poate dispărea ceva ce nu a existat niciodată cu 

adevărat? Zilele trecute am văzut un reportaj realizat la Palatul Parlamentului, în care diverși politicieni au fost 

întrebați ,,Care este forma de guvernământ a României?” Răspunsurile au fost următoarele: ,,Democratic’’, 

,,Parlamentar’’, ,,Prezidențial’’, ,,Cum vrea fiecare’’. Însă răspunsul corect nu are de-a face, din păcate, cu nici 

unul dintre cele de mai sus. În Constituția României, documentul principal al Statului de Drept, am găsit 

răspunsul: forma de guvernământ a României este republica semi-prezidențială. 

Ce înseamnă respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului în România democratică a secolului 

XXI? Ce e de făcut atunci când toți își cer propriile drepturi, dar le încalcă pe ale altora? Cineva zicea 

,,Libertatea ta se termină acolo unde începi să îngrădești drepturile altuia.’’ Într-o lume a xenofobismului și 

discriminării, cum ne mai putem numi democrați când doar Constituția mai susține anumite drepturi, iar valorile 

umane încep să devină din ce în ce mai greu de găsit? Cum ne putem cere drepturile acum, iar mai târziu să-i 

discriminăm pe ceilalți? Susținem dreptul omului la viață, dar îl ucidem pe cel nenăscut. Într-o țară în care 

libertatea este „promovată”, mai avem încă de-a face cu discriminarea între sexe? Ei bine, acesta este un aspect 

al democrației ce ține, într-o anumită măsură, și de atitudinea noastră. 

Conform ultimului recensământ efectuat în anul 2011, populația minoritară reprezintă aproximativ 11% 

din totalul de 20,1 milioane de locuitori. Cele mai importante minorități din România sunt cea maghiară – 1,23 

milioane de locuitori (circa 58,9% din totalul minorităților), fiind urmată de romi – 0,62 milioane (29,8% dintre 

minoritari), ucraineni – 50,9 mii de locuitori, germani – 36 de mii, turci – 27,7 mii, ruși-lipoveni – 23,49 mii 

și, cu sub 1% pondere (fiecare) din minoritari (20 de mii de locuitori sau mai puțin), – tătari, sârbi, slovaci, 

bulgari, croați, greci, evrei, italieni, polonezi, cehi și alte minorități. 

Din punct de vedere constituțional, aceste minorități dispun de diferite drepturi în țara noastră. Din 

păcate, aceste drepturi acceptate minorităților implică încălcarea unora dintre ale noastre. Cum se face că, în 

propria noastră țară, suntem nevoiți să învățăm limba unor minorități? Ei bine, cred că autonomia acestor 

minorități întrece limitele decenței. Cum să ceară autonomie din partea unei țări care a făcut tot posibilul ca ei să 

fie incluși în societate? Le-am oferit instituții de învățământ cu predare în limba maternă, pornind de la grădiniță 

și până la nivelul universitar...şi cu toate acestea se plâng că din vina noastră, copiilor lor le este greu să învețe 

limba română și că sunt dați la o parte. Cum să se integreze în România dacă nu cunosc limba română? 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Legislativ
https://ro.wikipedia.org/wiki/Executiv
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vot_direct
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oligarhie
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Un alt subiect dezbătut în această perioadă este dorința arzătoare a unei minorități de a legaliza propria 

zi națională în țara noastră. Și nu vorbim despre orice zi, ci despre 15 martie. În data de 15 martie 1848, această 

minoritate a măcelărit 40.000 de români pentru a-și însuși Transilvania. Propunerea a ajuns pe masa Guvernului, 

așa că nu ar trebui să fim surprinși dacă acest lucru se va adeveri. Cu siguranţă ar trebui ori să facem ceva ca 

această lege să nu se aprobe, ori să ne luăm de pe acum stegulețe și să așteptăm ziua de 15 martie ca să încingem 

o horă mândră ca la bozgori. 

Apucăloaiei Mihaela şi Grigori Maria-Eliza, clasa a XI-a A 

 

IDENTIFICAREA LOCULUI DE MUNCĂ 
 

Foarte mulţi oameni care îşi caută un loc de muncă se simt dezorientaţi - nu ştiu unde să se ducă şi cum 

anume să se comporte. Dacă nu ştiţi să căutaţi un loc de muncă potrivit, acest lucru se poate învăţa. Nu este o 

catastrofă atunci când nu ştiţi să faceţi un lucru. Nimeni 

nu s-a născut învăţat, orice om care ştie să facă ceva, 

ştie întrucât a învăţat de la alţii sau a descoperit prin 

propriile mijloace şi abilităţi. Primul lucru pe care 

trebuie să-l cunoaşteţi atunci când căutaţi un loc unde 

să munciţi este să ştiţi ce anume căutaţi.  

Din punctul de vedere al celui care caută o 

slujbă, locurile de muncă se pot clasifica în: 

lu, cele 

anunţate în presă) pentru care există concurenţă;                                        

companiilor respective şi pentru care, practic, nu există 

o concurenţă reală. 

Cum şi de unde puteţi obţine informaţii despre posibilele locuri de muncă (vacante)? O persoană aflată 

în căutarea unui loc de muncă poate apela la una sau mai multe modalităţi de căutare, tradiționale și 

netradiționale. 

1. Metodele tradiţionale de căutare a unui loc de muncă se axează cel mai mult pe solicitarea 

posturilor publicate, anunţate de către eventualii angajatori. Acestea se 10 caracterizează, totuşi, prin posibilităţi 

limitate, dat fiind faptul că majoritatea posturilor vacante existente într-o companie nu sunt anunţate public. Cu 

toate acestea unii candidaţi pot avea succes în obţinerea postului dorit. Un avantaj în folosirea metodelor 

tradiţionale îl constituie efortul mai mic depus de solicitant în căutarea locului de muncă. 

 

1.1. Anunţurile de mică publicitate. 

Anunțurile în presa scrisă (publicaţii, ziare publicitare, ziare naţionale, reviste economice, publicaţii de 

specialitate) sau mai nou, electronică reprezintă una dintre cele mai vechi și simple metode de căutare a unui loc 

de muncă. Totuși, multor ocazii de angajare nu li se face niciodată publicitate; uneori, atunci când o persoană 

vede anunţul, postul respectiv s-a şi ocupat; anunţul este văzut de foarte multe persoane, deci concurenţa poate fi 

foarte mare, dar nu trebuie să vă bazaţi doar pe această sursă de informare. Există firme care afişează posturile 

disponibile la avizierele facultăţilor de profil. Persoanele care se află în căutarea unui post de muncă pot da şi 

ele anunţuri în ziare şi în publicaţii de specialitate. 

 

1.2. Agenţiile de plasare sau recrutare a resurselor umane. 

Agenţiile naţionale pentru ocuparea forţei de muncă reprezintă instituții publice care, prin activitatea 

lor, încearcă să ajute la recrutarea forţei de muncă, a candidaţilor la posturile vacante făcute publice de către 

diverşi angajatori de pe teritoriul întregii ţări. Serviciile de consultanţă oferite de către aceste agenţii sunt gratis, 

ele funcţionând în interesul comunităţii. În acelaşi timp există şi agenţii sau firme private care se ocupă de 

recrutarea candidaţilor, dar care, spre deosebire de agenţiile naţionale, sunt plătite de către angajatori, pe de o 

parte şi solicitanţii pentru un loc de muncă, pe de altă parte, pentru a-i ajuta în găsirea candidatului potrivit 

pentru un anumit post de lucru. 

 

1.3. Târgurile locurilor de muncă. 

Târgurile locurilor de muncă sunt evenimente publice cu ocazia cărora întreprinderile își trimit 

reprezentanții pentru a se întâlni în mod direct cu potențialii angajați. Principalul organizator al acestor târguri 

este ANOFM, care organizează în fiecare an și târguri specializate, precum cel pentru femei și pentru absolvenți. 

Din păcate la aceste târguri la standuri nu se găsesc întotdeauna persoanele responsabile de angajare, sau 

numărul prea mare de solicitanţi nu permite un contact direct cu persoana responsabilă. Mai nou au apărut și 

târguri private, organizate de diferite firme sau ONG-uri și chiar târguri online, cum este BestJobs, care a 

organizat anual campanii de înregistrare a candidaturilor în baza de date. 
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2.  Metodele netradiționale. Aceste metode implică o amplă autoevaluare a celor care sunt în 

căutarea unui loc de lucru şi cunoaşterea exactă a postului căutat, locaţia şi modalitatea de obţinere a acestuia. 

Ele oferă candidaţilor acces mai rapid şi mai liber la piaţa muncii, ajutându-i, totodată, să candideze la posturi 

care nu au fost anunţate vacante de către diverse companii. Aşa-numitele posturi „ascunse” pot fi depistate pe 

mai multe căi: Internet, networking (reţeaua contactelor personale), identificarea angajatorilor şi identificarea 

tendinţelor. 

 

2.1.  Internetul. 

  Internetul este o metodă modernă de căutare a unui loc de muncă. Obţinerea şi înţelegerea rapidă a 

informaţiilor este o poziţie bună de concurs pentru persoanele care sunt în căutare de lucru. Nu este întâmplător 

că tot mai mulţi, în special generaţiile mai tinere, încearcă să-şi găsească postul visurilor prin intermediul 

Internetului, iar odată cu creşterea numărului celor care îşi caută un loc de muncă on-line, creşte şi numărul 

ofertelor de pe Web. Astfel, în zilele noastre, e mult mai uşor să concurăm pentru un post prin Internet. 

Totodată, este foarte dificilă urmărirea, datorită numărului şi varietăţii acestora, a posturilor şi serviciilor 

publicate pe Internet. 

 

 2.2. Networking  

 Networking-ul sau „reţeaua contactelor personale” este o noţiune din ce în ce mai populară, care indică 

constituirea contactelor personale şi este un instrument foarte util pentru oricine. Membrii familiei, rudele, 

prietenii, colegii sau relaţiile lor pot fi foarte folositoare în căutarea unor posturi. 

 

Profesor, Atudosiei Iuliana 

 

FIDELIZAREA CLIENȚILOR 
 

Fidelizarea presupune o strategie de marketing care are ca scop construirea unei relatii durabile cu 

clienții, din care fiecare parte are de căștigat. Ai grijă de loialitatea clienților și ei iți vor întoarce favoarea.  

Clienții fideli pot fi foarte împortanți în dezvoltarea unei afaceri durabile. De obicei, ei nu mai sunt așa 

sensibili la prețuri, pot fi aproape imuni la 

rugămințile competitorilor și pot fi și o armă 

puternică de marketing, promovând sau 

luând apărarea companiei atât în online, cât 

și in offline - pe gratis. 

Dintre metodele și tehnicile  de 

fidelizare mai importante sunt : 

 anticipează dorințele 

clienților. 

 poate fi până la de 7 ori 

mai scump să atragi un client nou, decât să 

generezi o vânzare la un client existent. 

 studiile arata că dacă 

reușești să fidelizezi cliențiic cu o rată de 5%, îți crești profitul cu valori cuprinse între 20-95%. 

 șansa să faci o vânzare cu o promoție este mult mai mare   când ai ca țintă un client vs un 

vizitator/ necunoscut.  

 sistemul de fidelizare prin puncte poate fi util. 

 un client poate fi fidelizat ușor prin promoții și oferte periodice.  

Inventarea unor oferte ce să atragă atenția în anumite perioade sau sezoane( oferte de sărbatori) în care 

se fac cumparături în cantități mai mari pot aduce un profit destul de mare magazinului.  

 

Bibliografie: Anghel L., Florescu C., Zaharia R. (1993), Marketing Probleme, cazuri, teste, 

Editura. Marketer, București.  

Baker M. J.(1996), Marketing, Editura  Știință și tehnică , București. 

 Balaure V., Adăscăliței V., Bălan Carmen, Boboc Șt., Cătoiu I., Olteanu V., Pop N. Al., 

Teodorescu N.(2002), Marketing, Editura Uranus, București. 
 

Bianca Murariu, Marta Gagea, cls. a XI-a B 

                                                   Profesor coordonator, Atudosei Iuliana 
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COMUNICAREA – METODĂ EFICIENTĂ DE REZOLVARE 
A CONFLICTELOR DE MUNCĂ 

 

Conflictul face parte din viață. El există de când lumea și va dăinui cât omul va fi pe pământ. Conflictul 

este natural și, prin urmare, inevitabil în toate relațiile umane, 

pentru că își are sorgintea în înseși diferențele dintre noi: diferențe 

de mediu, educație, perspective, nevoi, valori, obiective sau 

așteptări. Neînţelegerile la locul de muncă nu reprezintă o 

excepție de la această lege naturală, cu atât mai mult cu cât 

mediul de lucru de astăzi ne înfățișează o uriașă diversitate, un 

amestec de culturi, generații și perspective care nu sunt 

întotdeauna ușor de gestionat și echilibrat. 

Existența conflictelor însă nu constituie neapărat o 

tragedie. În ciuda reputației proaste dobândite din pricina consecințelor sale de multe ori dramatice, conflictul 

are totuși potențialul de a crea rezultate pozitive. Cum este posibil un astfel de lucru? Ei bine, totul depinde de 

modul în care conflictul este gestionat și îndreptat cu succes pe calea rezolvării. Conflictul îi ajută pe oameni să 

înțeleagă mai bine sau să își reevalueze valorile sau obiectivele, să își focalizeze mai mult eforturile și să devină 

mai productivi. Totuşi, pentru a ajunge la astfel de rezultate, este nevoie de investiții serioase de timp și efort 

spre a închega un plan de soluționare a neînţelegerii, deoarece, dacă escaladăm conflictul, consecințele nu ne vor 

încânta deloc. Aceste urmări se referă la animozități, suspiciuni, zvonuri, lipsă de colaborare, un moral scăzut și 

un potențial oprit din creștere. Conflictele nesoluționate de la locul de muncă pot avea efecte dăunătoare asupra 

performanței și competitivității companiei, asupra satisfacției clienților și asupra imaginii publice. Pentru o bună 

gestionare a problemei sunt necesare câteva elemente de teorie a soluționării conflictelor. 

De cele mai multe ori, când suntem implicaţi într-un conflict nu reuşim să găsim cea mai potrivită 

metodă pentru a-l rezolva. Remedierea conflictelor înseamnă că toate părţile implicate ajung în mod liber la un 

acord, după ce au redefinit şi reperceput relaţiile dintre ele şi după ce au examinat şi au luat în calcul toate 

elementele relevante ale acestor relaţii. De cele mai multe ori, rezolvarea conflictelor depinde de conştientizarea 

acestora. Primul pas este perceperea conflictului ca pe o oportunitate şi identificarea metodelor potrivite 

pentru rezolvarea tuturor neînţelegerilor. Principalele metode prin care oamenii încearcă să remedieze situaţiile 

conflictuale sunt: aplanarea conflictului; agresivitatea; compromisul; neutralitatea; colaborarea. 

Aplanarea conflictului este o metodă ce se caracterizează prin faptul că în dispută intervine o a treia 

persoană care are rol de mediator şi care influenţează părţile aflate în conflict pentru a ajunge la un compromis. 

Cheia succesului unei astfel de metode este comunicarea. Aceasta poate fi folosită atunci când persoanele aflate 

în conflict nu au dreptate şi încearcă să se alieze la soluţia potrivită pentru a minimiza pierderile. 

Agresivitatea este cea mai neplăcută metodă de rezolvare a conflictelor, dar este destul de des folosită. 

Această metodă se bazează pe folosirea forţei fizice, dar şi pe violenţa verbală. Persoanele care apelează la o 

asemenea modalitate de rezolvare a un conflict folosesc un limbaj agresiv, un ton ridicat şi chiar forţa fizică. 

Agresivitatea este folosită în abordarea unor probleme de interes vital pentru o organizaţie şi atunci când este 

nevoie de luarea unei decizii rapide. 

Compromisul este o metodă caracterizată prin faptul că fiecare parte implicată în conflict este nevoită 

să cedeze ceva, pentru a putea găsi soluţia problemelor cu care se confruntă. Această metodă se foloseşte atunci 

când se doreşte atingerea unor obiective temporare.  

Neutralitatea este specifică situaţiei în care o parte sau chiar ambele părţi ale conflictului nu 

acţionează în niciun fel pentru a rezolva divergenţa, răman indiferente şi de cele mai multe ori nu 

conştientizează faptul că se află într-un conflict. Persoanele implicate într-o astfel de neînţelegere devin neutre 

atunci când îşi dau seama că ceilalţi pot rezolva acel conflict mai eficient. 

Colaborarea este cea mai eficientă metodă de rezolvare a conflictelor, deoarece părţile implicate sunt 

puse în situaţia de a discuta în vederea găsirii celei mai bune soluţii. Această metodă este folosită atunci când se 

doreşte găsirea unei soluţii integrative şi atunci când cel mai important aspect pentru o persoană este fondul de 

cunoştinţe noi ce izvorăsc din conflict.  

Necesitatea de a cunoaşte aspectele comunicării şi arta de a dirija acest proces în orice situație 

reprezintă un imperativ al timpului nostru. Numai o comunicare eficientă poate contribui la soluţionarea 

diverselor probleme care stau în faţa societăţii contemporane. Comunicarea, indiferent de stilul relaţional, este 

însoţită de situaţii conflictuale de intensitate şi durată diferite. În comunicare, orice cuvînt este o tentativă de 

influenţare a oponentului. Un cuvânt, un gest, o anumită exprimare pot avea sensuri diferite pentru persoane 

distincte. Aşadar, cuvântul este cel care poate provoca, dar și rezolva conflictele. 

 

Cocoloș Gabriela, clasa a XI-a B 

                                                   Profesor coordonator, Atudosei Iuliana 
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TIPTIL, SUFLET DE COPIL 
 

Frumoasă-i clipa aceea dulce în care toate gândurile prind un contur ludic şi emoţia copilăriei te 

învăluie în mireasma seninului. Simţeam din nou perioada în care prindeam stele de pe cer şi le aşezam în 

buzunar pentru zilele ploioase, ţopăitul puternic care traversa dealuri, grădini 

sau uliţe şi poznele dulci desprinse parcă din poveşti scuturate din cireşul 

mătuşii. Aşteptam să văd satul acoperit cu zăpadă, într-o linişte zgomotoasă 

când deodată, văd un puşti de vreo 5-6 ani care îşi linişteştea obrajii roşii şi 

ochii plăpânzi prin atingerea gingaşă a acestora cu fulgii de nea. Un zâmbet 

inconştient mi-a apărut pe buze. Am stricat toată liniştea, strigându-l:  

- Se pare că nu-ţi displace ideea de om de zăpadă. Dacă mai stai 

acolo vreo 10 minute s-ar putea să te confunde sătenii cu o creatură a iernii! 

- Ce zici dumitale acolo? Sunt atât de obosit de la săniuşî ncât nici 

nu pot simţi fluturii de zăpadă!  

- Hai să te odihneşti câteva cesuri la mine. Tocmai ce am scos din 

cuptor plăcinte calde şi chiar mi-ar prinde bine compania cuiva!  

Zis şi făcut! Ştrengarul se apropie cu paşi repezi, îşi dă jos cojocul gros care arată de parcă ar fi trecut 

printr-un adevărat război de bulgări de zăpadă. Mâinile îi erau reci, dar vrednice să apuce cu bărbăţie plăcinta. 

Era obosit, dar plin de entuziasm, speranţa, bucurie şi parcă aştepta să îi incant sufletul de copil cu o poveste din 

ale mele vremuri. Uitându-mă la privirea lui, am fost dusă atât de departe cu amintirea, încât îmi era imposibil 

să nu răspund la cererea indirectă a năzdrăvanului. M-am aşezat pe fotoliul de lângă sobă şi amînceput să îi 

povestesc despre peripeţiile mele: 

- Tare îmi mai plăcea perioada asta din an, atunci când eram de vârstă ta! Eram o simplă fetiţă 

dornică de joacă şi năzbâtii.Mă certă mama de nu pricepeam de unde mai are atâtaenergie, dar totuşi înţelegeam 

din privirea ei că se regăseşteîn mine, dar nu voia să recunoască niciodată!  

Copilul ascultă neclintit şi puteam citi pe faţa lui curiozitateape care o avea în timpul poveştii. Nu ştiu 

de ce, dar cred că i-am dat câteva idei de pozne. Iau o gură de ceai şi continui: 

- Odată, în Ajunul Crăciunului, pe când era cea mai multă treabă în casele oamenilor, am rugat-

o pe mama să mă lase şi pe mine la colindat prin sat. Erau adunaţi vreo 10 copii din uliţa noastră, pregătiţi de 

drum lung şi viscol. Mama, femeie harnică şi cu capul pe umeri, nu mi-a îngăduit să o iau la drum prin aşa 

nămeţi, care aproape îmi ajungeau la genunchi, dar văzând că eu tot puneam paie pe foc rugând-o neîncetat, s-a 

enervate şi m-a trimis afară să dau zăpadă din faţa porţii şi să fac o cărare până la cerdac. Bucuria mea! Am luat 

repede cojocul pe mine, căciula şi mănuşile şi nu m-am mai uitat în urmă. Vreo câteva minute am stat în faţa 

ogrăzii să pară că fac treabă, apoi am început să fug cât mă ţineau picioarele către ceilalţi copii. “Las’ că am 

păcălit-o şi de data asta! N-are ea grija mea că doar treaba din casă nu se face singură.” Voioşi şi aproape 

acoperiţi de zăpadă o luăm la pas tocmai până în capătul satului. Oamenii ne-au primit de ruşine, unii mai 

darnici, alţii mai zgârciţi, unii bucuroşi de colindă, alţii…nu maizic. Trecuseră vreo trei ceasuri de când 

plecasem fără voia mamei de acasă şi deja se însera. Din ceata noastră începeau să se retragă copiii la caselelor, 

până ce am rămas doar eu cu încă două fete. Luna parcă ne veghea şi lumina grădinile oamenilor care erau 

curate şi pregătite de marea sărbătoare. Fumul care ieşea de la hornurile caselor forma deasupra satului 

Humuleşti o perdea de ceaţă care se încurca în dansul fulgilor de nea. Drumul mi se părea infinit, cu zăpada care 

scârţăia cu fiecare pas strâmb pe care îlfăceam. Celelalte două fete ajunseseră înfaţa casei lor, aşa că mi-am 

continuat aventura de una singură. Îmi era frică, dar parcă totuşi simţeam o protecţie din partea Celui de Sus. 

Dansam împreună cu vântul aspru de parcă încercam să îl îmblânzesc cu zâmbetele mele naive. Nu-mi pasă de 

frigul care se instalase déjà în mine, simţeam că m-am împrietenit cu el.       

Luam zăpada în mâna şi puneam doar vârful ei pe obraz şi pe buzele mele uscate şi râdeam de una 

singură de gestul pe care îl făceam. Eram atât de fericită şi împlinită încât am uitat de mama, de pedeapsa pe 

care urma să o primesc sau de pregătirea pentruvenirea Domnului. Ajung acasă, mă dezbrac de haine şi intru în 

odaie ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Mama m-a săgetat cu o privire nervoasă şi a început să mă ia la rost. 

În seara aceea mi-am luat şi o bătaie zdravănă, dar în mintea mea, gândul zbura la ziua următoare când mă voi 

juca din nou. Uitându-mă pe geam, am lăsat câteva urme de degete cu aburii care îmi fugăreau copilăria. În 

câteva ore mama s-a calmatşi mi-a dat să mănânc din bucatele pregătite pentru zilele de Crăciun, uitându-se la 

mine cu o privire caldă şi protectoare. 

 Ochii copilului se închiseră uşor, împliniţi parcă de povestea pe care i-am spus-o,  iar un somn 

adânc şi profund l-a furat pe băieţel pentru câteva ore într-o altă lume a basmelor. L-am aşezat în patul meu 

sperând să lase o urmă din inocenţa sa pe pernă. Îl priveam şi realizam că uşoară şi nemuritoare, copilăria este 

ghemotocul pe care îl depănăm în momentele noastre de suflet. Eaeste o sfântă sărbătoare, o alinare. Copilăria 

vorbeşte… 

Georgiana-Bianca Aştefăniei, clasa a XII-a A 

Profesor coordonator, Oana Filip 



 

27 

 

CONTEAZĂ! 

 

PREZENTARE DE CARTE, UN BĂIAT PE LISTA LUI 
SCHINDLER 

 

Romanul autobiografic Un băiat pe lista lui Schindler (apărut în 2014 la editura Rao), scris de Leon 

Leyson, este structurat în zece capitole emoţionante, însoţite de un prolog , epilog și o prefață. Pe parcursul celor 

235 de pagini, autorul prezintă într-o notă subiectivă povestea unui copil 

supraviețuitor menţionat în lista a lui Schindler, ce cuprinde numele a 1200 de evrei 

care au fost salvați din fața pericolului nazist. Cartea se distinge prin modul de 

abordare a temei și prin noutatea subiectului prezentat.  

 Lucrarea menționată rememorează episoade semnificative dintr-o copilărie 

traită sub imperiul fricii și  marcată de teribila lupta pentru supraviețuire. Leon 

Leyson avea frageda vârstă de zece ani când naziștii au invadat Polonia, iar familia 

sa a fost forțată să se mute într-un ghetou din Cracovia. Prin generozitatea unui ofițer 

german numit Oscar Schindler, numele membrilor familiei sale au fost adăugate pe 

faimoasa listă. Datorită acesteia, familia, sub pretextul muncii, primea hrană și apă la 

fabrica lui Schindler. Autorul descrie în detaliat situația socială din perioada celui de-

Al Doilea Război Mondial și ura nemților față de evrei: „...în ochii naziștilor, noi, 

evreii eram un grup detestat”. Percepția lumii și a situației economice este aceea a 

unui om matur: „În mai 1942, am gustat pentru prima dată din suferința și mai mare 

ce avea să vină”. Suferința fizică și psihică a fost traumatizantă atât pentru adulți, cât și pentru copii: „..am fost 

abuzați la întâmplare- verbal, fizic sau amândouă la un loc-”. Sfârșitul războiului nu aduce finalul suferinței: 

întorși în Polonia, membrii familiei duc o viață foarte grea. Abia la vârsta de nouăsprezece ani, Leyson reușește 

să ajungă în America împreună cu familia sa. În epilog, scriitorul prezintă viața din America și experiențele 

trăite. Postfața este alcătuită din mesajele cunoscuților adresate lui Leon Leyson.  

Ceea ce m-a impresionat foarte mult la această carte este curajul cu care personajul principal a înfruntat 

toate încercarile pe care viața i le-a pus în față. Nu știu cum ar reacționa copiii din zilele noastre dacă ar trăi ani 

din copilărie sub imperiul morții. Recomand lectura acestei cărți din care poți să înveți că viața și moartea sunt 

despărțite de o graniță subțire. Pentru mine această carte nu este doar o pagină de istorie, este o frântură din 

sufletul unui copil care a avut curajul să pună pe hârtie, să retrăiască momente dificile din copilăria sa. 

 

Andreea Raclacru, clasa a VII-a C 

Profesor coordonator, Oana Filip 

 

O LUME ÎNTR-UN FIR DE NISIP 
 

Şi iată-mă ajunsă iar la mare. Cu faţa prinsă-n valuri îmi aduc aminte cu drag de prima mea întâlnire cu 

marea. Deşi au trecut ani buni de atunci parcă a fost mai ieri. 

Briza caldă cu iz sărat îmi mângâie părul, cu o bucurie în ochi privesc marea care sărută cerul. Este o 

privelişte de vis, trădată însă de soarele care se iveşte din depărtări spărgând tabloul ce-l admiram uimită de 

atâta frumuseţe. Săgeşţi de aur zboară spre orizont formând cărări ce intră-n marea nesfârşită ridicându-se înapoi 

în văzduh asemenea unor cocori cu foşnet de aripi uşoare. Şi marea mă cheamă la ea, mă invită să particip la 

această pictură extraordinară şi în final mă las tentaţiei aruncându-mă de pe faleză în acest abis, iar dacă la 

suprafaţă peisajul este superb, în adâncuri îţi taie răsuflarea, încât nu există asemenea cuvinte pentru a putea fi 

descris. Înot împreună cu peştii, mă joc cu ei şi la un moment dat simt că între noi izbucneşte şi o mică 

competiţie, dar ei câştigă, iar eu revin sus părăsindu-i. 

Şi de nicăieri apar în zbor nişte lebede ce se aşază în paşi de vals pe oglinda înceţoşată continuându-şi 

dansul cu o graţie aparte. Eu cu privirea înlăcrimată stau pe întinderile nemărginite de tezaur, pe acea pulbere de 

stele minunându-mă de nenumăratele comori e care Dumnezeu ni le-a dăruit. Dar măiestrele păsări îşi iau rămas 

bun de la mine plecând sper asfinţit şi năruind acest peisaj, iar eu adorm pe nisipul ce-mi trezeşte amintiri de 

mult pierdute. Iar când mă scol în faţa mea se deschide un cer de foc şi frânturi de orizont îmi încântă privirea. 

Dar oare unde sunt? Ce caut eu aici? Dintr-o dată plaja fermecată se transformă într-un pisc uriaş ce 

străpunge norii. Oare a fost doar un vis? Încă nu îmi pot da seama, dar dacă a fost doar o “făptură a somnului” 

clar n-o voi uita niciodată şi dacă s-a întămplat cu adevărat aceste amintiri vor dăinui veşnic în fiinţa mea. Însă 

tezaurul de pe plajă l-am regăsit şi aici sus, şi poate-l voi mai întâlni cândva şi voi avea din nou şansa să văd 

lumea îmtr-un fir de nisip.  

 

Gabriela Moisii, clasa a XII-a A 

Prof. coordonator, Oana Filip 
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PREDESTINAT 
 

I 
Derron s-a trezit dis de dimineață în acea zi. Lucra la o machetă a unui carusel din carton și niște 

vechituri ce le găsise prin magazie. Voia să se distreze în ultima zi de școală, așa că a decis să plece mai repede 

de la ultimele ore. Era sigur că nimeni nu i-ar fi 

simțit lipsa, având în vedere că era antisocial și pe 

deasupra era și tocilarul clasei. Nu avea el rezultate 

excelente, dar  se descurca destul de bine la ore. Nu 

voia să atragă prea mult atenția asupra lui, însă chiar 

îşi propusese să vadă Parcul Aventurii deschis recent 

în partea de sud-est a orașului, dar mai ales celebrul 

carusel despre care auzise pe furiș de la colegii săi. 

Istoria Americii era de departe cea mai plictisitoare 

oră din orar, dar ceea ce era și mai rău era Domnul 

Lee, care, după cum credea Derron, ar fi fost mai 

bătrân decât însuși continentul. Și cum nu l-ar mai fi 

întâlnit până anul viitor, era mai mult decât încântat 

să se sustragă de la ora lui. Probabil mama lui 

Derron s-ar fi întâlnit cu Domnul Lee la „Stop & 

Seal” singurul magazin alimentar din oraș. Summerville era un oraș mic, în care toată lumea se cunoștea cu 

toată lumea. Dacă ar fi fost vreo întâmplare interesantă în familie, următoarea zi s-ar fi bârfit deja pe la colțuri 

vrute și nevrute. Dar lui Derron nu îi păsa; după ce va  termina liceul, va pleca undeva cât mai departe de locul 

acela. 

 

Broșurile pentru facultăți erau ascunse într-o cutie de pantofi sub patul lui, ferite de ochii bănuitori ai 

mamei sale. Ea dorea ca el să urmeze tradiția familiei și să lucreze la bibliotecă pentru tot restul vieții sale. 

Biblioteca a fost a bunicului său, care a călătorit prin întreaga lume, din continent în continent, și a adunat o 

colecție impresionantă de volume. El a vrut să împartă această bogăție cu prietenii și familia, așa că a înființat 

biblioteca din Summerville. Visul lui s-a dovedit un eșec total. Nimeni nu dorea să afle lucruri noi, oamenii din 

oraș preferau istoria lor și poveștile lor tradiționale. Acum mama era bibliotecară și citea zi și noapte volumele 

bunicului. Cu toate că nu era o gospodină prea bună, își iubea mult fiul și încerca să îi ofere o viață fără lipsuri. 

De când tatăl lui a murit, Derron a devenit mult mai retras, iar relația cu mamai a devenit brusc instabilă. 

Lipiciul de pe machetă se uscase în timpul nopții. Acum trebuia doar să facă trenulețul să cotească bine 

în buclele de pe șine. Dacă viteza era prea mică, trenulețul pur și simplu s-ar fi oprit la baza buclei, iar dacă ar fi 

fost prea mare, ar fi sărit de pe șine. Derron avea multe machete: un purceluș cu aripi, dolofan şi rozaliu, un oraș 

în miniatură  o corabie de pirați și câte altele.  

Era prima zi din vacanța de vară! Ar fi vrut să petreacă timpul la unicul său prieten, Ethan, dar el era 

plecat cu familia în nord. Un motiv pentru ca mama să îl preseze și mai mult să înceapă munca la bibliotecă. El 

o mai ajuta din când în când să reorganizeze arhiva, fără ca acest lucru să-i placă în mod deosebit. 

- Derron Michael Dawson! Dacă nu cobori în cinci minute, o să primești doar pâine și apă la micul 

dejun, ţipă mama lui din bucătărie. 

- Vin imediat, mamă !                                                                                                                           

Lui Derron nu îi plăcea cănd mama îi striga al doilea prenume, dar de câte ori îi spunea asta, ea se făcea 

că nu îl ascultă. 

-  Grăbește-te! Nu am să stau toată ziua după tine! Dacă nu mănânci mai repede, poți fi sigur că o să 

mergi pe jos. 

- Bună dimineața, fiule!  Cum ai dormit? Bine, mamă. Tu?  

- Nu mă face să îți arunc toate porcăriile alea de gunoaie de pe șifonier. Sau tu crezi că o să stai toată 

viața să te joci cu lipici și carton? Sincer, Derron, credeam că ai trecut de faza copilăriei până acum! 

- Mamă, nu sunt gunoaie, am auzit de o facultate unde sunt foarte căutate machetele și proiectele de 

genul ăsta, oferă și schimb de experiențe cu țări din Europa și... Mama era cât pe ce să facă o criză de nervi, era 

stacojie la față. Nu îi plăcea să audă de facultate, de fapt nu voia să rămână  singură, doar că ea nu reacționa ca 

alte mame, care plâng și se roagă de copiii lor să rămână cu ele. Nu, ea își ieşea din minți  pur și simplu și 

amenința cu arestul la domiciliu, deși nu punea asta în practică niciodată. 

- Să nu mai aud un cuvânt despre asta! O să locuiești aici și o să lucrezi la bibliotecă, așa cum a făcut 

bunicul tău și eu de altfel. Cu asta am încheiat discuția! 

Derron nu apucă să mai spună ceva. Mama lui era deja în Punto-ul ei și ieșea pe șosea. Ascultă mașina 

cum se îndepărta, apoi își turnă lapte peste cereale și mestecă fără chef fulgii moi de ciocolată. Știa că nu trebuia 
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să insiste asupra acestui lucru, deoarece nu ar fi putut să o convingă pe mama sa. După asemenea discuții ea 

avea ultimul cuvânt. 

Dimineața aceea nu era diferită față de oricare alta din Summerville. Într-un oraș atât de neînsemnat și 

plictisitor precum acesta, totul reprezenta o rutină. Oamenii de aici nu acceptau schimbările așa ușor. Nimeni și 

nimic nu se schimbase în oraș de câteva decenii, iar singurul lucru ce anima centrul era parada de pe 

cincisprezece mai, ce avea ca scop onorarea celebrelor lămâi de Summerville. Cu siguranță Linda Wand ar fi 

ieșit din nou regina lămâilor, ca în fiecare an de altfel. Acest titlu i se potrivea de minune, era mai acră decât 

toate lămâile de pe plantație la un loc. 

După câtva timp, Derron ajunse la bibliotecă. Aceasta era o clădire impresionantă. Arăta precum 

vechile temple grecești despre care băiatul citise pentru un proiect la istorie. Pădurea de coloane în stil doric îi 

dadea mereu fiori lui Derron, se simțea precum un biet slujitor care aducea ofrandă zeilor. Împinse ușa, iar 

aceasta se deschise cu un zgomot puternic. 

-  Mamă, am ajuns! strigă Derron printre rafturile pline de volume prăfuite. 

Mama lui nu răspunse. Știa că studiază în arhiva privată a bunicului și nu va ieși de acolo decât pentru 

masa de prânz. Derron se întreba mereu ce o fi găsit mama lui interesant la acele cărți. Încercase și el să citească 

câte ceva, dar lectura pur și simplu nu îl pasiona. Avea mereu impresia că mama lui vedea cărțile ca pe niște 

portaluri ce te transportă spre alte lumi. Ce prostie! 

 

II 
Leo stătea pe partea de nori consistentă și privea vidul nesfârșit de sub el. De mai bine de o mie de ani 

era închis în lumea spiritelor, lumea ultimului creator de lumi. Era înalt și avea un corp cu forme bine definite, 

iar părul lung de un șaten intens era asemenea coamei unui leu. Era agitat și nervos mai mereu în ultimele 

secole, nu suporta să fie închis pentru tot restul vieții sale într-un univers paralel, iar dacă ar fi putut să curme 

cumva această suferinţă, cu siguranță ar fi facut-o de mult timp... Însă nu putea și asta îl frustra și mai mult. 

Stătea întins și se gândea la ultima lui călătorie pe Pământ, la felul în care reuşea să determine elementele naturii 

să lucreze în favoarea lui. Dacă la vremea aceea puțini oameni îl mai venerau, oricât de mult s-ar fi chinuit el să 

le aducă suferinţa, în ultimul mileniu cu siguranță uitaseră toţi de marele Leo, cel mai puternic semizeu al 

Zodiacului European.  Tocmai se ridica în capul oaselor, când deodată ... 

-  Leo, Leo! strigă un băiat cu vreo doi ani mai mic decât el. Avea părul albastru, iar ochii erau mai 

albaștri decât cea mai cristalină apă de pe plajele din Caraibe. Era scund și nu avea aceeași condiție fizică. 

- Ce este, Aquarius ? spuse Leo de parcă nici nu i-ar fi păsat. 

- Am văzut ... adică băiatul ... respira sacadat de la alergare. Ceea ... ce ... vreau să ... spun este că ... 

baiatul ... am văzut ... al treilea ... osândit. Aquarius era Oracolul, era cel mai important membru după 

Ophiuchus. El nu se implica în bătăliile directe, ci doar le prevestea cu câteva zile înainte. Deși prezicerile lui 

erau mai tot timpul simple fragmente din ce urma să se întâmple cu adevărat, de data aceasta îi atrase atenția. 

- Fii calm și spune-mi cu exactitate  ce ai văzut, Aquarius. Acesta respiră adânc și spuse: 

- Am văzut băiatul, spuse el în șoaptă. Băiatul, al treilea moștenitor. Leo, îți dai seama, tocmai a intrat 

în sanctuar și am văzut cum va construi din nou puntea între Pământ și lumea noastră. În sfârșit putem să fim 

liberi!  

Cu siguranță toți frații lui doreau să părăseasca acea lume, să fie liberi și să își folosească darurile cât 

mai bine, adică să asuprească omenirea în continuare. Desigur, uniii considerau asta înjositor, dar ceea ce i se 

părea lui Leo îngrozitor era faptul că tocmai aceia au hotărât să trăiască printre oameni. Dar nu a fost mereu așa. 

La început foloseau împreună forțe care erau uneori de necontrolat chiar și pentru ei, dar vremurile se schimbă. 

În timp ce o parte dintre frații lui a  hotărât să trăiască în ultimul mileniu simplu și fără puteri, pe Pământ, 

cealaltă parte a fost întemnițată într-o lume a spiritelor de către ultimul creator de lumi, Hector. 

-  Ai mai spus cuiva despre asta, Aquarius ? întrebă Leo cu seriozitate. 

- Nu, răspunse scurt Aquarius. Nu l-am gasit pe Ophiuchus, așa că am venit direct la tine. Leo, știi bine 

că nu pot ține ceva ascuns de frații noștri. Fiind Oracol, nu am voie să mă implic și trebuie să împărtăşesc 

prezicerile familiei, fie ea trădătoare sau nu. Ce ar trebui să facem ? 

- Nimic, spuse sec Leo. Chiar nimic nu putem face. Trebuie să așteptam ca băiatul să găsească cartea... 

În schimb, tu trebuie să îți ții gura în ceea ce privește viziunile tale. Asta ar putea fi unica noastră șansă de a 

scăpa de locul ăsta infect și monoton.  

 
Va urma 

 
Ciprian-Constantin Agavriloae, clasa a XI-a B 

Profesor coordonator, Mihaela Pavăl 

 

 



 

30 

 

CONTEAZĂ! 

 

O LUME ASCUNSĂ 
   

 Câți dintre noi nu au fost martorii unei situații care ne-a făcut să medităm profund asupra existenței 

noastre de până atunci? Eu însămi am fost martora unui eveniment care m-a lăsat să privesc viața cu alți ochi. 

Ceea ce urmează să vă spun s-a întâmplat în urmă cu un an, aproape de asfințit, la o cabană din Pădurea Oaselor. 

Mă aflam acolo împreună cu cinci prieteni dintr-o ambiție prostească: ne verificam curajul de a înnopta în 

mijlocul pădurii, fără prezența vreunui adult. Probabil aceasta este decizia care mă va marca toată viața. 

Am ajuns acolo după un drum lung și obositor, pe la ora 20:00. Spre uimirea noastră, pădurea era foarte 

liniștită, dar nu a rămas așa pentru mult timp. Ne-am montat corturile și, pentru a ne simți mai bine, am făcut o 

plimbare pentru a cunoaște pădurea. Împreună cu un prieten am pornit să căutăm lemne pentru foc și pentru a 

cunoaște tainele locului, povestind și râzând, admiram stelele care erau mai clare ca niciodată și care ne 

îndrumau parcă spre un loc al poveștilor nesfârșite. Toată distracția s-a transformat într-o mare spaimă deoarece 

dintr-un tufiș s-a văzut o lumină puternică ce ne-a atras. Am mers spre ea împreună cu prietenul meu pentru a 

vedea dacă ne joacă cineva vreo farsă, însă cu cât ne apropiam, cu atât lumina se îndepărta. A fost ciudat și 

faptul că se întețise vântul ne-a făcut să ne dorim să plecăm cât mai repede spre corturi, în ciuda faptului că 

lemnele pe care le adunaserăm nu erau destule pentru a ține focul aprins până dimineață. 

Încercam să găsim drumul spre corturi orientându-ne după unele semne lăsate însă totul era atât de 

straniu și înfricoșător deoarece nu ne puteam orienta din cauza panicii ce se instalase în noi. Toate semnele pe 

care le lăsasem în urmă își aveau perechea pe un alt drum, ca într-o lume paralelă. Ne întrebam dacă ne-a 

înscenat cineva vreo farsă și strigând după prietenii noștri, singurul care răspundea era ecoul, o voce stranie, 

venită parcă dintr-o altă lume. Încercam să ne adunăm și să pornim, gândindu-ne că totul e în imaginațiile 

noastre și că nu există lucruri paranormale, mai ales că, la început, locul a bine dispus pe toată lumea. 

Am pornit pe cărarea pe care am presupus că am venit însă cealaltă cărare părea că duce în același loc 

ca într-o oglindă, doar că noi nu ne vedeam însă ne auzeam pașii în ecou care păreau că ne urmăresc. 

Eliberându-ne mințile de griji, povesteam întâmplări vesele din copilărie când dintr-o dată simțim o prezență 

străină. Înghițind în sec, grăbim pasul în speranța că vom ajunge mai repede la adăpost, când de nicăieri un vânt 

puternic m-a împins pe spate, vestindu-mi parcă că ceva marcant va urma. Mă ridic și prietenul meu mă ajută să-

mi scutur hainele, asigurându-se că sunt bine și încercam să ne continuăm drumul când lumina aceea mă cheamă 

spre ea și parcă hipnotizată, trec pe cărarea cealaltă fără să spun nimic. Prietenul meu mă strigă și mă trage 

înapoi, însă ajungând pe drumul meu, aveam in mână un inel cu o piatră stranie și leșin fără a spune ceva. 

Întâmplarea a făcut ca totul să fi fost un vis, însă când m-am trezit am zărit sub pătura mea un inel de 

care nimeni nu știa nimic. Acele două zile au fost stranii și foarte ciudate deoarece nimeni nu știa ce s-a 

întâmplat și numai eu simțeam o prezență ce ne privea dintr-o lume paralelă, aflată chiar în fața ochilor noștri. 

 

Alexandra Breabăn, clasa a VI-a A 

Profesor coordonator, Fărmuș Ioan 

 

 

PĂDUREA  FERMECATĂ  DE  LA  BUNICI 
       

Când te gândeşti la o pădure fermecată, îţi imaginezi unicorni, soare, multă iarbă, flori etc. Cred că 

niciodată nu te-ai gândit la întuneric copaci cu feţe sau la vreo vrăjitoare, nu?  Eram în vacanţă la bunici, cu 

părinţii şi verișoara mea. Casa acestora era la marginea satului, aproape de o pădure fermecată.  

Eram foarte veselă pentru că se terminase 

școala si chiar nu îmi dădeam seama că a început cea 

mai mare vacanță din timpul anului. Pe drum am 

întâlnit însă niște dificultăți. Să vi le povestesc! Cum 

bunicii mei stau aproape de o pădure fermecată, mai 

exact în satul Piatra Craiului, drumul e foarte greu până 

acolo. Trebuie să ai cauciucuri de iarnă chiar dacă e 

vară (s-a întâmplat în cazul nostru!). pentru că am fost 

în vizită acum vreo șapte ani, tata uitase să pună aceste 

minunate cauciucuri de iarnă. De aceea am mers pe jos 

zece kilometri, până am făcut autostopul. Eram 

extenuați. Am uitat să vă spun că am plecat de acasă la ora 8:00 și era ora 20:00 când ne-am rătăcit. Tocmai! Vă 

spuneam că exista o pădure fermecată. Aha! Noi nu știu cum am făcut de am ajuns în ea. Totul în jurul nostru 

era negru. Noroc că șoferul nu adormise. Și, când m-am uitat la el, ce sa vezi?!, chiar adormise! De aceea. am 

ajuns noi acolo. Ne-am dat jos din mașină și am încercat să ne întoarcem. Nu mai aveam scăpare. Am mers cât 

am mers și am ajuns la casa unei bătrâne. Mai bine spus a unei vrăjitoare. Nu mi s-a părut aşa de rea. Ne-a 
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primit în casa ei și ne-a poftit chiar și la masa. Avea o mâncare foarte bună. Ciorbă de pui cu tăiței. 

Bătrânica,mai bine spus vrăjitoarea bună, avea chiar și o familie mare. Să vi-i prezint: fiul GRONIMUS de 254 

ani, fiica MARUANA de 400 ani și șotul PUPICIRIUS de 589 de ani. Pe bătrânică (vrăjitoarea bună) o chema 

LATORA, era cel mai ciudat nume. Mi s-au părut extrem de tineri! Casa lor avea 10 etaje şi tot în ea era verde. 

Mai erau câţiva invitați. LATORA a rugat invitații sa coboare și... ce să vezi… erau chiar bunicii mei. S-au 

schimbat foarte mult. Bunica și-a mai lăsat antenele să crească. iar bunicul și-a mărit ochii. Am uitat (iarăși) să 

vă spun că noi suntem extratereștri și trăim pe planeta Buba. 

Continuarea va fi peste vreo 455 ani când voi veți fi vii pentru că sunteți curioși din fire. Pe data 

viitoare!!!                                                                                                                                                       

                                                                     Golumbec Elena Sonia, clasa a V-a A 

Profesor coordonator, Fărmuș Ioan 

 

PLANETA EXTRATERESTRĂ 
 

Ştii că mereu noaptea parcă trăieşti înt-un film doar stând în pat. Aşa i s-a întâmplat Arianei, o fetiţă de 

unsprezece ani. Într-o noapte, Ariana auzi nişte zgomote ciudate şi 

ceva albastru care îi lumina camera. De curiozitate, ieşi afară să 

vadă ce se întămplă. Când ieşi văzu o navă mare din care ieşeau 

omuleţi mici şi verzi, mai exact extratereştri. Ei au luat-o de mână 

şi au dus-o în navă. Ea se ridică încet şi începu să decoleze. 

Speriată, dar şi curioasă, Ariana se uită pe geamul navei ca să vadă 

unde o duc extratereștrii. Când privi, rămase uimită, deoarece nu 

mai văzuse o navă extraterestră, dar i se părea ușor devastată. 

Atunci veni un extraterestru şi începu să-i povestească că această 

planetă era una vie şi colorată, doar că într-o zi veni o vrăjitoare şi 

o blestemă, căci planeta ei nu era frumoasă. Așa că aceast blestem 

putea fi desfăcut doar de un om de pe pamânt, iar aceea era Ariana. 

Îngrozită de cele întâmplate, îl întrebă cum ar putea o simplă fată de pe Pământ să rupă un blestem. 

Extraterestrul i-a spus că dacă are curaj poate face orice. Ariana le-a spus că-i va ajuta, dar îi întrebă cum ar 

putea face asta. Ei i-au spus că trebuie să treacă de trei uşi care o vor duce la piatra fermecată. Acea piatră poate 

distruge orice vrajă. Ariana nu mai stătu pe gânduri şi îi întrebă pe extratereștri când încep să meargă către acea 

piatră. Extratereștrii i-au spus că pot merge chiar acum. Când au ajuns la prima uşă, au văzut un dragon care 

sufla flăcări, doar că era supărat. Ariana se uită la el şi nu-i părea aşa de înfricoşător acel dragon, aşa că îşi făcu 

curaj şi se duse către el pentru a-l întreba de ce este aşa trist. Dragonul se uită puţin la ea şi se miră cum de ea nu 

se temea de el. Aşa că îi răspunse că prietena lui s-a supărat pe el şi a plecat, iar de atunci nu mai poate zâmbi 

deloc. Ariana veni mai aproape de el şi îl întrebă dacă poate să trecă de uşă. Dar dragonul zise că îi lasă doar 

dacă îl face să zâmbească. Arianei îi veni o idee. Se deghiză într-o dragoniţă care ar fi venit pentru a dansa cu el. 

Dragonul îşi aminti de clipele petrecute cu prietena, el şi începu să zâmbească. După ce au terminat de dansat, 

dragonul, fericit, i-a lăsat să treacă de uşă. Ariana ajunse la a doua uşă. Acolo nu era nimeni. Dar se auzi o voce 

care îi spunea că pentru a trece de a doua uşă trebuie să răspundă corect la urmatoarea ghicitoare: 

                                    „Ce e pe lume mai scurt și mai lung, mai încet, 

                                      Mai repede, mai  preţuit și mai înţelept?” 

După multe răspunsuri greşite, în sfârşit, Ariana îl găseşte pe cel corect, acela fiind „timpul”. Acum i s-

a deschis şi a doua uşă. Ajungând la a treia uşă, găsi un ursuleţ de pluş care era adevărat. Dar de fapt era doar 

blestemat de vrăjitoare. Ca să treacă de uşă, ursuleţul i-a spus că trebuie să ia sticluţa lipită de tavan deoarece, 

acolo este o licoare care poate rupe vraja. Dar tavanul era prea sus, iar Ariana era prea mică ca să ajungă la 

sticluţă. După mult timp de gândire, Arianei îi veni o idee. Ea văzu nişte colivii în care erau păsări gigantice. Le 

deschise uşa şi le rugă să o înalţe până la tavan pentru a lua sticluţa cu licoare. Păsările o prinseră de braţe şi o 

înălţară. După ce a luat sticluţa, i-a dat-o ursuleţului de pluş. El a băut-o şi  a devenit un urs mare şi puternic. 

Acum, în sfârşit, au ajuns la piatra magică. Era cel mai stălucitor lucru pe care l-a văzut vreodată cineva. După 

ce luă piatra, Ariana se întoarse împreună cu extatereștrii la navă şi porni spre planetă. Ariana luase piatra din 

navă şi o puse în inima planetei. Atunci planeta prinse viaţă din nou şi apăreau din ce în ce mai mulţi 

extratereştri.  

În cinstea ei, extratereştrii au organizat o petrecere. Dar atunci Ariana auzi vocea mamei care îi spunea 

să se trezească deoarece trebuie să meargă la şcoală. Ariana se trezi brusc şi privi puţin în cameră deoarece i se 

păru prea adevărat ce se întâmplă. Chiar dacă acesta a fost un vis, ea ştia în inima ei, că a fost adevărat. Apropo, 

am uitat să vă zic că atunci când s-a sculat a căzut jos din pat. Parcă era pe altă planetă!!! 

 

Ghiban Elena, clasa a V-a A 

Profesor coordonator, Fărmuș Ioan 
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                   What Is It? 
It’s a magical treasure, 
You can see corridors with  
many doors and windows, 
desks and chairs… 
 
You can hear children’s voices and the bell. 
In the morning they are happy and noisy.   
They wear nice uniforms, 
they carry their schoolbags.  
 
During their breaks students run and  
play in the playground. 
Books, notebooks and pencil cases  
are tired, but ready to begin a new lesson.… 
 
Teachers come to their classrooms, 
Every lesson is read, every worksheet is written! 
They are our parents -good and caring,  
They are good speakers and listeners. 
                What is it? Did you guess it? 
    Yes, you’re right! It’s our magical high school! 
                            MIRUNA BĂLĂJEL    

                                   FORM: 6B 

                English - Our Language Passport 
        I have the language passport 
        To travel all around the world! 
        I am the Student Ambassador, 
        I help Romanians with a word! 
  
        Smart, ambitious and excited 

        My friends say I live just for fun! 
        My mom says I’m open-minded, 
        English makes me a poet in the sun. 
  
        In England near the university 

        hardworking students I can see.   
        English lessons, creativity 

        are unforgettable for me! 
  
        In Mirunette Summer Camps 

        I make new friends! 
        We win all the contests 

        and the prize is our happiness! 
                                 BOGDAN-ȘTEFAN ALUCĂI 

                                            FORM: 6B 

 

 

          

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
               At High School 
I wake up, I brush my teeth. 
I learn for school, I have lunch, 
I get dressed, I put on my shoes 
And in the bag I put my books. 
 
 When I go to high school, I know 
The first thing is to go  
to my friends and I say 
“Hello! How are you today?” 
 
In the classroom I’m responsible 
and I like to learn so much! 
English classes are incredible, 
That’s why I don’t like to watch. 
 
During our Maths classes we aren’t confused 
Because we understand its rules 
So at the tests we are the best,  
We don’t compare ourselves with the rest. 
 
I love drawing; that’s my passion 
At Art classes I am great, like a ray. 
My drawings are always about fashion 
and I spend time doing this all day. 
 
After the other classes, I play 
with my friends and speak to them 
about the things we’ve just done. 
We have a great time and feel the sun! 
 
I love my high school 
And this is true! 
It’s the perfect place  
for me and for you! 
                              ȘTEFANA PATROLEA 
                                        FORM: 7B 
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When We Go to School… 
          When we go to school,  
          We are very cool! 
          In the first grade we spell,  
          but now we are writing very well! 
 
          When the teacher’s looking at my 
face,  
          I am travelling to the space...  
          My form teacher's word  
          is like a magical sword!  
 
          My classmates are smart  
          and skilled in Art.  
          The boys are very tall,  
          they love playing with the ball. 
          Each girl wins a cup  
          and they are up and up. 
 
         We are like some fish  
         And our parents have a wish…  
         On the stage we shine 
         with our 10 marks in line! 
 
         Did you see?  
         It’s not a three…  
         It’s only a tree,  
         which has the key! 
 
         If we go to school,  
         we respect the rule! 
         We learn every day, 

             We find the way! 
             GEORGE-CONSTANTIN AXINTE  
                                 FORM: 7B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        COUNT ON US! 
I’m a happy child in my town                                                  
And I have no fame 
I’ve never fallen down 
Steven Laiu is my name! 
 
I work in teams 
And I am smart. 
I love writing poems, 
I always work hard. 
 
English is Shakespeare’s language,                                                                                                   
The most beautiful one in the world!  
English is about love and dreams, 
So we’re thinking about holidays... 
 
Shakespeare speaks English in “Hamlet”  
“As You Like It”, “Romeo and Juliet”.  
We love his famous plays! 
How nice are drama days! 
 
We’re interested in English lessons 
Dialogues or projects... 
Teachers, voluble persons, 
make the class go perfect.  
 
We talk more about lands, 
hobbies, sports, contests 
and our favourite bands, 
but we hate the written tests. 
 
The word of the day 
makes us curious, astute  
All we understand, I must say… 
If we aren’t set on “mute”. 
 
Our teachers are the best, 
Help us whenever it’s hard, 
They never have time to rest 
But we have, without doubt. 
 
Our schoolmates are some sweets 
We have a … slogan, 
Which is our state of spirit: 
“ONE for ALL and ALL for ONE!” 
 
All of us are very clever, 
Some of us are very cool! 
They never like to lose... never     
First in sports and first at school! 
 
First in all activities, 
Never one of us says “pass”! 
We have many abilities. 
So, you all, COUNT ON US! 
COUNT on “Vasile CONTA” High School! 

                                ȘTEFAN LAIU 
                                                FORM: 7B  

 

              Long Live Our Teachers! 
   High school means hard work, 
imagination,  
   safe, dreams, success, education!  
   High school is a real inspiration 
   to find out interesting information, 
   to listen to life lessons, 
   to exceed ourselves! 

   High school is an opportunity, 
   where we learn about unity. 

  High school is a magical chest, 
   which contains friends, memories,  
   laughter and tears, stories… 
   We do our best to be the best!  

   Teachers open our minds,  
    shape our behaviour, light our ways,  

    give us strength, touch our hearts, 
    inspire and support us,  
    believe in us and change our lives! 
    Thank you, our dear teachers! 

Happy 20th Anniversary,  
“Vasile CONTA” High School! 

                    ADELINA-VERONICA CHITIC 
                                     FORM: 12A  
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The Mirror of the Truth 

Once upon a time, there was a kingdom where the Red King ruled. He was a powerful and a very good king.  
In a small village there was a poor man called Ben, who wanted to become the king. He thought to tell a lie to the king about a magic 

kingdom. So the man decided to go to the king. He came into the castle and told the king a fantastic story: 
“In a faraway country it rains with milk and honey on Mondays and it rains with cats and dogs on Sundays. In winter the snow is purple 

and blue. The trees are red lollipops, the grass is yellow ice cream and flowers are orange mushrooms. The sky is green and the rainbow is pink. There 
are lots of brightly coloured animals. It‟s great to live here!” 

The king said to him: “You tell a very big lie, but I forgive you and I give you the magic mirror of the truth! You will learn to tell the truth 
with this mirror!” 

Finally, the man told the truth... He didn‟t want to become the king but… he imagined he lived in his magic kingdom!          
                                                                                        MARIA-ALEXANDRA MARIEAN      Form: 7B                                 

 
Elisabeth and the Green Rose 

Once upon a time, there was a large kingdom. The king and the queen had a daughter, Elisabeth. She was very beautiful and smart.  
But one day, a witch turned the princess into a stone. The next day there was a big stone in the garden in the front of the castle. Many 

princes looked at the stone and tried to break it but they couldn‟t. The witch had done special spells; firstly, they had to find a green rose in Portugal. 
The brave prince Aladiir came to the castle and saw the princess Elisabeth. He talked to the king about the spell and left to search the magical rose. 

In the kingdom there was a bad monster, Bloody Ben. He wanted to marry Elisabeth. 
A year later… Bloody Ben stole the stone and took it to his garden. The prince didn‟t come back with the green rose. The king was very 

sad… 
After three years, Aladiir found the rose and returned to the castle. He fought Bloody Ben and won the fight. After that Alad iir touched the 

stone with the green rose and Elisabeth was alive. They got married and they lived happily ever after. 
I stole a car and I told you …a wonderful lie!                                                                             
                                                                                                                              GEORGE-ALEXANDRU ADUMITRESEI    Form: 8A 

 
My Magic Shoes 

It was a lovely sunny day. I went to the attic in order to look out some albums of photos into a box. Between lots of boxes, I saw a pair of 
shoes. They were my grandmother‟s shoes. I tried them on.  

Suddenly, I was shorter than an ant and the shoes were 10 times higher than me. But when I became as tall as I have been before, I noticed I 
was in the middle of a prehistoric war!!! The dinosaurs stood next to me. I travelled back in time!!! It was fantastic!  

Next, I flew to a leaden cloud until I stopped in Rome. I had some delicious meals with the famous emperors Caesar and Trajan. I took part 
in the wars between the Dacians and the Romans. Oh, my God, I wore traditional costumes of Ancient Rome and I danced Roman traditional 
dances. 

After that, I visited Michael the Brave‟s house and I spoke to Stephen the Great about Neamt Fortress. I helped Mihai Eminescu to write 
the famous poem “The Evening Star”. I drank juice with Veronica Micle and we took some photos to post them on our Facebook pages. Everything 
was exciting and unforgettable! I learnt a lot of interesting things! 

I loved travelling by my magic shoes! This is my secret! Please, don‟t tell anybody about them… 
                                                                                                                       ELENA-CASIANA BOBRIC      Form: 8A 

 
Alexander‟s Adventures 

Once upon a time, a penguin -called Alexander- wanted to save the whole world from a bad man. That man was the king of the cursed realm 
and he also wanted to rule Neverland. 

The penguin had many qualities and magical items such as the flaming sword of Hades and a pencil, which could be turned in a bow. He was 
Merlin‟s best friend. His brother was the monster from the swamp, his father was Prince Charming and his mother was the Princess of Neverland. 
The world where he lived was full of happiness but the other land, full of hate, was separated by a big lake with crocodiles and sharks. The flowers 
were carnivorous; the earth had many pits from which mud geysers were coming out. 

One day Alexander decided to defeat the king of the sad animals. He went and asked Merlin the wizard to guide him. When they arrived to 
the cursed realm, Merlin started to make an incantation: “BUF-BAB-TUB-TAB” and a special boat appeared; it was resistant to all kinds of 
animals‟ bites. 

After crossing the lake, they met a dragon. Alexander took his bow but he discovered he had no arrows. Merlin clapped his hands and gave 
him a bow with endless arrows. After a hard fight, Alexander killed the dragon. Then they continued their journey; they arrived at  the cave of the 
lion from Nemeea, which had his skin so strong that he could swim in the lava. But Alexander killed him with a magical bat. 
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Finally, they arrived at the bad king‟s castle. The castle was guarded by 1000 soldiers with golden swords and armour made of  diamonds. 
Merlin did a spell again and it turned them into invisible men. He passed by the guards and he broke the door of  the king‟s living room using his 
sword of Hades; there he found the king. After a long fight, Alexander the penguin won freedom and happiness. All the animals and people were 
dancing and singing. 

                                            EDOUARD-CELESTIN BOROIANU     Form: 7B 
 
 

Happy Halloween to You All! 
It was Halloween night…. Zombies were following us. The bats were flying everywhere; the children were visiting their neighbours and 

were playing “Trick or Treat?”. They were dressed up as black cats, ghosts, witches, wizards or vampires. On Halloween everyone had fun!   
But in a little house, that holiday didn‟t exist for a nice girl named Sarah.  Her parents weren‟t waiting for that day! They  were very careful 

and they didn‟t say “Trick or Treat?” Why? Because of Sarah„s grandmother … She was a witch; she lived in another realm, where people always 
celebrated Halloween Eve. There skeletons, witches, zombies, pumpkins and ghosts existed. Her grandmother visited them only on Halloween, 
because she couldn‟t come back anymore to her world.  

It was almost midnight; in the streets there was much fuss. Someone knocked on the door. 
“Who is it?” Sarah asked. 
“Don‟t you know? I‟m your grandmother!” 
“Come in! I‟m very surprised to see you here!” Sarah said.  
“I come to take you to my world.” 
“But, I don‟t want!” 
“Come on! Hurry up! You don‟t know how beautiful it is! Get dressed this black witch costume! Let‟s go!” 
“OK, but bring me back at twelve o‟clock, please.” 

Grandma did a spell and they got to her party in two seconds. There Sarah met a lot of friends. She went from house to house exploring the 
realm. 
“I like this Halloween Party! I want to stay here forever!” 
“Oh, my darling granddaughter! I knew you would like to live here!” 

Sarah met the spirit of Halloween! Did Sarah come back home? Visit the magic realm to find out what happened with Sarah on Halloween...  
               LAVINIA-ELENA COJOCARIU      Form: 7B 

Lucky - the Adventurer 
A fluffy little puppy was born behind a house. His name was Lucky. He had a very good master but he wanted to be an adventurer! 
One day, he left home and went to the forest. On the way to the forest he met a little bunny named Brownie, who asked him: 

“What are you looking for here, Lucky?” 
“I went to look for my luck in the world, to make my life more exciting and to have some unforgettable experiences!” 
“Oh, you‟ve got a good idea! I‟d like to come with you! Let‟s enjoy every moment of our lives together!” 

So, they began their adventure together. Then along the way they met a deer named Dear. The deer said to them: 
“I‟m an orphan deer and I‟m afraid of wild animals.” 
“Oh, don‟t be afraid of any animals! Come with us!” Lucky and Brownie said. 

They approached to the middle of the forest. There, Lucky played with his friends Brownie the bunny and Dear the deer. After they admired 
the scenery, the puppy decided to go home with his new friends. Suddenly, an elf appeared in front of them and told them:   

“If you want to go to the other side of the road, you have to answer the following riddle: 
You can‟t buy or sell it; you can‟t hold it in your hand. 

If you can take it with you, you make the world a better place! 
The treasure is always with you, but you just had to realize!” 

          The three friends thought and …thought, and one of them said: “Hmmm, I know the answer… it is friendship!” 
“Yes, you‟re right! It‟s a correct answer! You can go home now! I give you a lucky penny!” the elf said. They understood that  the treasure was 
friendship!  

They went on their journey… after 3 days they saw “the Bridge of Trust”. They found out that the bridge was enchanted; if one of them 
hadn‟t trusted the others, it could have fallen down. But …they passed the bridge safely. Suddenly, they got home. Lucky‟s master was very happy 
because he came back and brought two wonderful friends with him. Now, Lucky realized that his luck was friendship! Adventure means being 
friendly! 

                     AMALIA-EKATERINI APETRI        Form: 8A 
The Truth 

It was a time when the clock was speaking to everyone and was telling wise stories. People were peaceful because they had time for their 
family, fun and relaxation. The clock was stopping when the people were singing because at that time the King of their land was Mr. Happiness.  

One day the clock said to them: “I don‟t know if I can stop the time today.” People thought the time could be stopped anytime they liked. 
“You can do this! We need time for our activities” people said. 
“I know… but last night I had a nightmare: an old clock told me the truth about the time.” 

The people were becoming more and more anxious. They didn‟t agree with their clock! They began to sing but the clock didn‟t stop. The men 
decided to go to the Mr. Happiness for an explanation. They had to cross the forest all night. The road to the King‟s castle was full of dangerous 
animals, witches and terrifying houses. The dark night covered the town and the real signification of time was found because the clock was turned 
into a watch, which just showed the time! Everything froze around: from the small creatures to the human beings! But it wasn‟t the end… When 
the watch sang the first TICK-TOCK, the town returned to reality! People were shocked!  
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Next morning Mr. Happiness brought a big clock and a hammer in the garden of his castle. He took the hammer,  raised it and started to 
break the clock. The people heard the most frightening and unusual sounds!!! The men arrived at the castle and stopped the king to break the clock. 
“Let me stop the time! I will win this fight with the time and I will be the happiest king!” 
“You can‟t stop the time! Don‟t you see the truth! Time is like an hourglass, we will never destroy this!” 
“This is ridiculous! I am the king of everything! I can have what I want!” 

Suddenly the people understood that the time was like an arrow, which they must have caught!  
The watch said to the people: “Well, that was my story! You can‟t have what you want if you don‟t appreciate every second, wh ich you 

spend it with your family or friends! I hope you will understand my message and you won‟t waste your time anymore! If I had more time, I would 
tell you another story but…” 

                     GEORGIANA-BIANCA AŞTEFĂNIEI          Form: 12A 
Coordinator: teacher LĂCRĂMIOARA ILICA 

 

Personalități târgunemțene 

 

Un humulestean „Privighetoarea Catedralei patriarhale“, 

arhiereul Evghenie Humulescu 

 

 
Născut pe 14 octombrie 1870 în Humuleştii lui Creangă, Dimitrie (după numele de botez) a avut parte încă 

din copilărie de o viaţă religioasă. Şi-a petrecut cea mai mare parte a copilărie la Varatec, iar vocea sa la slujbele 

religioase l-a făcut pe mitropolitul Calinic să-l cheme la Bucureşti pentru a urma cursurile Seminarului „Nifon”, 

în 1882. În tot acest timp, mitropolitul a intuit valoarea acestui tânăr, îngrijindu-se în mod special de el; în toţi 

anii de şcoală, până la absolvire, în 1889, Dimitrie a fost premiant. Fiindcă era calm şi supus, dar mai ales 

dedicat studiului muzicii, mitropolitul Iosif Gheorghian l-a remarcat, considerându-l de viitor, pentru Biserică. 

În 1889, pe când avea 19 ani, l-a tuns monah cu numele de Evghenie şi l-a hirotonit ierodiacon, pe seama 

catedralei mitropolitane din Bucureşti. La vârsta de 24 de ani, mitropolitul Ghenadie Petrescu i-a acordat 

distincţia de arhidiacon şi l-a numit predicator al Mitropoliei. În 1898, arhidiaconul Evghenie a absolvit 

Facultatea de Teologie din Bucureşti. 

Fiind un bun cunoscător al notaţiei muzicale psaltice şi având şi darul cuvântului, ca predicator, Evghenie 

a fost hirotonit ieromonah în 1900, iar în scurt timp, înălţat la rangul de arhimandrit. Predicile sale au fost 

publicat in volumul „Păşune duhovnicească”, publicat în 1901. Activitatea pastoral-misionară deosebit de 

fructuoasă a arhimandritului Evghenie a determinat Sfântul Sinod să-l aleagă, în 1910, ca arhiereu-vicar, cu 

titlul „Piteşteanul”, pentru Episcopia Argeşului. A oficiat, o vreme, slujbele şi la Biserica „Domniţa Bălaşa” din 

Capitală. Timp de mai mulţi ani, a fost locţiitor de episcop în mai multe eparhii. 

Ca episcop, a fost un susţinător şi apărător al şcolilor de cântăreţi bisericeşti, în calitate de preşedinte al 

Congresului cântăreţilor bisericeşti din România şi al Comisiei pentru examenul de capacitate al cântăreţilor 

bisericeşti (alături de vestiţii D.G. Kiriac şi I. Popescu-Pasărea). În 1912 a şi fost ales membru de onoare al 

Societăţii cântăreţilor bisericeşti, „Părintele Macarie”, condusă de I. Popescu-Pasărea. A fost autorul a 

numeroase compozitii muzicale psaltice, publicate în multe culegeri de cântări. Nu putem trece cu vederea 

„Viaţa şi slujba sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou”, publicată în 1904 etc. 

  In anul 1930 în urma unor situaţii defavorabile, a fost nevoit să se retragă la Mănăstirea Turnu. 

Îmbolnăvindu-se, s-a înapoiat la reşedinţa sa din Curtea de Argeş, unde a şi închis ochii, pe 23 martie 1931, la 

vârsta de 61 de ani. A fost îngropat la Mănăstirea Turnu, lângă ctitorul acesteia, episcopul Gherasim 

Timuş, căruia îi fusese vremelnic vicar. 

Părintele Gala Galaction, care primise diaconia prin arhiereul Evghenie, îl invoca, la moartea acestuia, astfel: 

„A adormit arhiereul Evghenie Humulescu Piteşteanu. Podoaba de altădată a sfintei Mitropolii, mândria 

şi nădejdea mitropoliţilor… înzestrat cu inimă darnică, lipsită de orice avariţie, cu admiraţie pentru măreţul 

nostru trecut pravoslavnic şi împărătesc, cu evlavie către Biserica străbună”. 
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