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 Sub patronajul spiritual al lui Lucian Blaga 

 

Cel mai adesea instituțiile de cultură 

și-au însoțit existența de numele unor 

marcante personalități. În vecinătatea 

Lancrămului natal, colegiul nostru nu putea 

purta alt nume decât pe cel al marelui poet 

și gânditor Lucian Blaga. Această asociere 

este onorantă și creează premise pentru noi 

începuturi, îngemănând asumarea unei 

munci dificile cu efortul de a menține un 

nivel educațional înalt, conform cu 

standardele impuse prin tradiție.  

 Filonul filosofico-poetic al creației 

blagiene se dezvoltă din metafizica 

spațiului de obârșie, a spațiului-matrice, cu 

tot istoricul său de gândire și simțire, revelat 

de cărturarii săi, începând de la Școala 

Ardeleană. Aceste simboluri vibrante ale 

devenirii pe axa istoriei se împletesc în 

opera lui Lucian Blaga cu fiorul cosmic, cu 

o vârstă a permanenței universale. Astfel, 

Timpul se suprapune Spațiului, 

contaminându-l, exilându-l în Idee, Mit, 

Poezie, pentru a ilustra ,,marea trecere”, 

eterna dramă a umanității. Dar, ca și-n 

poemul pentru Euridike, rămâne 

,,Aducerea-Aminte,/ singur triumf al vieții/ 

asupra morții și ceții.” 

      Lucian Blaga trăiește, desigur, nu 

numai prin evenimentele anuale care îi sunt 

dedicate, ci mai ales prin creația sa, cu 

întreaga ei profunzime și expresivitate. 

Putem să-l cunoaștem și  să-l înțelegem mai 

bine pe acest scriitor, apropiindu-ne de 

spațiul său preferat, de peisajul care l-a 

inspirat, fie că este vorba de împrejurimile 

Lancrămului, fie de Valea Sebeșului. Aici 

întâlnea poetul 

misterul, aici 

râul de munte 

îi cobora în 

cascade 

înfiorarea 

unor întrebări, 

aici abisalele 

adâncuri ale 

Râpei Roșii 

contrastau curajos înălțimile cerului, aici, ca 

și în Sebeșul vecin, burgul tihnit cu ziduri 

înalte de cetate, a trăit Lucian Blaga primele 

aventuri ale cunoașterii. Asemenea, pentru 

multe alte generații de tineri, Sebeșul a 

deschis larg poarta spre orizontul învățării, 

spre o vârstă a devenirii. Și cu pași atenți la 

schimbările de paradigmă, deschide în 

continuare porți. 

      Pentru colegiul care îi poartă 

numele, Lucian Blaga rămâne poetul de 

referință, cel care a renăscut liric satul 

românesc, dar și creatorul de sistem 

filosofic, unanim apreciat în țară și în 

străinătate. Tocmai de aceea, a ființa ca 

instituție sub patronajul spiritual al lui 

Lucian Blaga reprezintă nu doar o cinste, ci 

și o imensă datorie pe care întregul colectiv 

al Colegiului Național ,,Lucian Blaga” se 

străduiește să o îndeplinească onest, pentru 

a descătușa forțele creatoare ale tinerilor ce 

trec pragul acestei școli. Cu toții știm că 

prin educație putem forma oameni și 

împlini vise, în consecință ne concentrăm 

toate forțele în slujba acestui măreț ideal.

 

Directorul Colegiului Național ,,Lucian Blaga”, 

Prof. EUGEN BOBAR
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Lucian Blaga. Poezia postumă.  

Niște considerații 

                                                                                                                              Monica Grosu 

 

În postumele sale, Lucian Blaga practică 

o poezie a dorului de veșnicie, acutizând ceasul 

de cumpănă, trăit cândva de Fiul omului în 

Grădina Ghetsimani. Poezia se spiritualizează, 

închizând cercul căutărilor prin fine și profunde 

constatări, omul îmbracă o nouă condiție, cea a 

călătorului care se apropie de destinația finală și 

este, prin urmare, încercat de emoții și senzații 

contradictorii. Sensibilitatea marilor întrebări 

domină în continuare fundalul imaginarului 

poetic, în timp ce prim-planul acestuia e preluat 

de certitudinea unei definitive plecări și a unei 

mari întâlniri totodată. Toată filosofia vieții se 

îngemănează cu melodia tot mai accentuată a versului, cu rimele evitate sistematic alteori.  

  Împreună, ciclurile postume (Vârsta de fier, Cântecul focului, Corăbii cu cenușă, Ce 

aude unicornul) alcătuiesc un poem mai mare, unitar și coerent, asociind diverse simboluri, 

printre care cel al cenușii, cu tot ce reprezintă acesta: ardere, mistuire completă, praf în bătaia 

vântului, fum evanescent, nor de praf, foc ce s-a stins, țărână ori pasiune incendiară chiar, sau 

nostalgie, renaștere și reașezare într-o ordine nouă. ,,La curțile dorului” se mai întoarce doar 

gândul rătăcind rebel, în răspăr cu vremurile tot mai tulburi și mai grele de povara veacului, așa 

cum știm că au fost cele ale poetului în ultimii săi ani. 

     Se pregătește acum, simbolic, marea întoarcere în glia strămoșească, în ,,raiul 

lacrimilor” din satul natal. Lexicul însuși se încarcă de valențe cvasi-religioase, persistă 

ancorarea în mitologic, resimțindu-se aspirația spre sacralitate. Căldura cenușii e absorbită în 

adâncuri, contopind elanul expresionist de altădată cu farmecul îmbrățișării pământului-mumă. 

,,Nu mai e vorba – cum sesiza Dumitru Micu – de acel dor obscur de un netimp încremenit într-

o întunecime mută, ci de o regresiune exultantă spre o vârstă interioară estivală.” 
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      Scrise după război, aceste poeme apărute postum, asemeni romanului Luntrea lui 

Caron, impresionantă operă de sertar, se suprapun peste un timp biografic și istoric nefast, 

eludat cumva prin repetate retrageri din calea oprimării și a neliniștitoarei ,,vârste de fier”, în 

zone izolate, dar de o căutată expresivitate (încă din tinerețe, poetul cunoaște Purcărețul, 

Căpâlna, Valea Sebeșului, apoi Sibielul, Grădiștea Muncelului ș.a.). De la 1 aprilie 1949, 

Lucian Blaga este scos de la catedră, îndepărtat de la Academie, ostracizat, cu opera interzisă, 

pentru ca, din 20 decembrie 1955, să fie supus urmăririi informative de către Securitatea 

clujeană, așa cum menționează unul dintre statornicii săi exegeți, Zenovie Cârlugea: 

,,incriminat ca exponent al regalității și burgheziei, Blaga va trăi, în perioada stalinismului și 

dejismului, cei mai nenorociți ani ai vieții sale, impactul cu totalitarismul relevând o conștiință 

exemplară a omului și artistului, care, asistând la crucificarea României, trăia el însuși propria-

i crucificare...” În contextul dat, opera nu poate fi complet separată de biografie, între cele două 

existând o consubstanțialitate rezultată din dihotomice plecări și reveniri la spațiul definitoriu, 

reprezentat real și ideal în apropierea Văii Sebeșului. Se resimte specificul românesc al 

peisajului, reprezentarea muntelui, a văii bucolice, în vecinătatea metafizicului și a contaminării 

gândirii poetice de fiorul cosmic, de ,,vârsta arhaică”, după cum o numea însuși poetul în 

Hronicul și cântecul vârstelor.   

      Cadrul e propice, favorizând revelația (miracolul). Foșnetul pădurii și urcușul potecilor 

în munte circumscriu o atmosferă primordială, sesizată în mod repetat de critica literară. 

,,Muntele, cu întreaga lui simbologie și metafizică, este, la Blaga, un spațiu al permanențelor, 

al originarului, dar și al vocației transcendente. În orice caz, topos originar al rezistenței în fața 

istoriei agresive, Muntele intră în beletristica lui Lucian Blaga (poezie, memorialistică, 

epistolar, roman) ca o metaforă-cadru ori imagine-simbol, de indubitabilă expresivitate poetică, 

ușor de identificat între reperele semantice ale imaginarului ascensional, în sens bachelardian.” 

(Zenovie Cârlugea) 

      În satul din munte (satul mioritic sau satul-idee), e proiectată o lume a legendelor și 

poveștilor, cu nota lor de arhaitate și ritual, cu decorul hieratic, matricial, în care sufletul se 

deschide spre veșnicie, spre ,,zariștea cosmică”, redescoperind iubirea, admirația, lumina. E 

locul unde poetul își convertește amurgul în stea, tot o metaforă și un substitut al luminii, al 

zborului cosmic, al metamorfozei existențiale (după moarte, sufletul omului se materializează 

într-o stea, adică într-o reflecție a focului terestru, a văpăii în oglinda cerului). Ajuns în Zodia 

Cumpenei, sufletul devine greu, în timp ce trupul se subțiază și dispare, prefăcându-se în țărână: 
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,,Greu e numai sufletul, nu țărâna,/ căci țărâna noastră, iubito, poate/ fi pe talgere cântărită cu 

vreo/ câteva roze...” 

           Clare și pătrunzătoare sunt aceste grupaje poetice, ancorând liricitatea în gândirea 

filosofică blagiană, limpezită acum de întrebări și influențe. Uneori, versurile, stilizate până la 

concizie, au expresie muzicală și împrumută din lapidaritatea cugetării: ,,Înalți și drepți ca 

fumuri/ poveri purtăm pe drumuri./ În pașii noștri: soartea./ Pe prund de suflet: moartea./ Sub 

zeaua noastră: oasele./ În inimă: frumoasele.” (Poveri) Deosebirea o marchează în poemele 

postume acel echilibru al percepției, al contemplării și raportării la Marele Tot. Acum materia, 

imensitatea universului nu mai strivesc, filosofia se împacă cu teologia, simbolul persistă, la fel 

și referința mitologică, iar versul este adeseori infuzat de elemente livrești. Cele mai multe 

poezii comunică experiența morții, acea ,,coborâre în lut”, acea întoarcere în labirintul subteran 

al gliei strămoșești. Ceasul anunță apropierea vremii, reîntoarcerea la izvor, în părinți.      

      Și prin postumele sale, deși scrise în momente de restriște, Lucian Blaga rămâne un poet 

al luminii și echilibrului, ca și al exilului interior, un poet ce ne definește deplin modernitatea 

structurală, armoniile și contrariile, întregind lirica românească printr-un vers de mare substanță 

ideatică, filosofică și stilistică. 
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OFERTA EDUCAȚIONALĂ  
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016 

 

 Pentru anul școlar 2016 – 2017, ne propunem să realizăm următoarele clase: 

 Ciclul gimnazial 

o 2 clase a V-a 

 Ciclul liceal, profil Real 

o 2 clase a IX-a de specializarea Matematică – Informatică 

o 1 clasă a IX-a de specializarea Științe ale Naturii 

o 1 clasă a IX-a de specializarea Științe ale Naturii Intensiv Germană 

 Ciclul liceal, profil Uman 

o 1 clasă a IX-a de specializarea Filologie 

o 1 clasă a IX-a de specializarea Filologie Bilingv Engleză 

o 1 clasă a IX-a de specializarea Științe Sociale 

 

 

OLIMPIADE ȘCOLARE 2014 – 2015 
 

 

 Și în acest an școlar, elevii noștri au ținut 

ridicată ștacheta impusă de colegiu, arătând că 

performanța este un cuvânt important pentru 

elevii și profesorii care i-au îndrumat.  

 Din cei aproximativ 250 de elevi care au 

luat startul în cadrul olimpiadelor, mulți s-au 

întors de la faza județeană cu premii și mențiuni. 

Astfel avem 16 de premii I, 25 de premii II, 24 de 

premii III și 47 de mențiuni, “soldându-se” ca 

finalitate cu 16 de calificări la faza națională. 
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AMINA MUCENICU  AGNES BEBEȘELEA 

Mențiune    Premiul III 

Lb. Germană   Lb. Germană  

   Individual      Proiect 

Prof. îndrumător ADINA MUCENICU  

OLTEAN ROBERT VERGILIU 

Mențiune de onoare 

Fizică   

Prof. îndrumător  RODICA MIHU  

ECHIPA DE BASCHET  

BĂIEȚI LICEU 

Loc V 

ONSS 

Prof. îndrumător 

IONUȚ OPRIȚA 

COSMINA RADU 

Mențiune - individual 

Prof. îndrumător 

ROXANA SUCIU 

CLAUDIA IRIMIE 

Mențiune Specială 

Geografie 

Prof. îndrumător 

MIOARA BULBUCAN 

MOGA DENISA Premiul III 

 (Individual) Lb. Germană  

Prof. îndrumător ADINA MUCENICU  

CLAUDIU MOLDOVAN 

Mențiune Specială 

Geografie 

Prof. îndrumător 

VASILE ȘTEF 

ALEXANDRA JELEA Premiul Special 

 Limba și Literatura Română  

Prof. îndrumător ADINA SOROHAN  
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ELEVI PARTICIPANȚI LA FAZA NAȚIONALĂ A  

OLIMPIADELOR ȘCOLARE  

 

 

 

Disciplina 
 

Elev Clasa Îndrumător 

LB. ROMÂNĂ 
1 

JELEA ALEXANDRA 12F SOROHAN ADINA 

LB. GERMANA-A2 
2 

RADU COSMINA 10D SUCIU ROXANA 

LB. GERMANA-B1 
3 

RONCEA CALINA 10D 
MUCSI -AMARITEI 

ANDREEA 

LB. GERMANA-B2 
4 

MOGA DENISA 9D 

MUCENICU CLAUDIA 

ADINA LB. GERMANA-C1 
5 

MUCENICU AMINA 

TANIA 
10F 

LB. GERMANA-C1 
6 

BEBESELEA AGNES  11D 

MATEMATICA 
7 

DOBRA  ALEXANDRU-

NICOLAE 
8B 

MOGA NICOLAE 

8 
CRINTEA  MIRUNA 12A 

FIZICĂ 
9 

OLTEAN ROBERT 

VIRGILIU 
6A 

MIHU RODICA 

10 
TĂRÎŢĂ VICTOR 7B 

CHIMIE 
11 

PUȚAN SILVIU DAN 9B POPA DINA 

GEOGRAFIE 

12 
IRIMIE   IUNIA 9A 

BULBUCAN MIOARA 

13 
IRIMIE   CLAUDIA 11A 

14 
MOLDOVAN CLAUDIU    10D ȘTEF VASILE 

RELIGIE 

EVANGHELICA 15 
TALPAS DAVID 11G HAN SIMONA 

ONSS 

 
16 

ECHIPA DE BASCHET 

BAIETI LICEU 
LIC OPRITA IONUT 
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REZULTATE OBȚINUTE LA FAZA JUDEȚEANĂ A  

OLIMPIADELOR ȘCOLARE 

 

 

 

 

 

 

 Elev Clasa Disciplina Îndrumător 

1 BÎTIU ALEXANDRA 8B LB. GERMANĂ-A1 ELEKES DANIELA 

2 CĂTA LUIZA 8B LB. GERMANĂ-A2 ELEKES DANIELA 

3 
MOGA DENISA 9D LB. GERMANĂ-B2 

MUCENICU CLAUDIA 

ADINA 

4 
MUCENICU AMINA 

TANIA 10F LB. GERMANĂ-C1 

MUCENICU CLAUDIA 

ADINA 

5 
BEBESELEA AGNES  11D LB. GERMANĂ-C1 

MUCENICU CLAUDIA 

ADINA 

6 
RONCEA CALINA 10D LB. GERMANĂ-B1 

MUCSI -AMARITEI 

ANDREEA 

7 RADU COSMINA 10D LB. GERMANĂ-A2 SUCIU ROXANA 

8 
DOBRA  ALEXANDRU-

NICOLAE 8B MATEMATICA MOGA NICOLAE 

9 CRINTEA  MIRUNA 12A MATEMATICA MOGA NICOLAE 

10 TĂRÎŢĂ E. G. VICTOR 7B FIZICĂ MIHU RODICA 

11 CRINTEA E. MIRUNA 12A CHIMIE POPA DINA 

12 IRIMIE   IUNIA 9A GEOGRAFIE BULBUCAN MIOARA 

13 IRIMIE   CLAUDIA 11A GEOGRAFIE BULBUCAN MIOARA 

14 
MOLDOVAN 

CLAUDIU    10D GEOGRAFIE 

ȘTEF VASILE 

15 TALPAȘ DAVID 11G RELIGIE EV. HAN SIMONA 

16 
ECHIPA BASCHET 

BAIETI LIC ONSS OPRITA IONUT 
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 Elev Clasa Disciplina Îndrumător 

1 GROZA DORIANA 11B LIMBA ROMÂNĂ BUT GEORGETA 

2 PAȘTIU GEORGIANA  9A LIMBA ROMÂNĂ CÂNDEA TEREZA 

3 CIBU CLARA 7A LIMBA ROMÂNĂ SOROHAN ADINA 

4 JELEA ALEXANDRA 12F LIMBA ROMÂNĂ SOROHAN ADINA 

5 CETEAN MADALINA 

CORNELIA 12F LIMBA ENGLEZA 
DREGHICIU LUCIA 

6 POPA ALEXANDRU 7A LB. GERMANĂ-A2 SUCIU ROXANA 

7 

BOTTA ANDRA 11F LB. GERMANĂ-C1 

MUCENICU CLAUDIA 

ADINA 

8 POPA ALEXANDRU 10A LB. GERMANĂ-A2 SUCIU ROXANA 

9 MOLDOVAN  ADRIAN 12A MATEMATICA MOGA NICOLAE 

10 STĂNUȘIU  CRISTINA-

IOANA 11B MATEMATICA TODOR PETRU 

11 SALAU BOGDAN 12A INFORMATICA MUNTEAN MARIUS 

12 OLTEAN ROBERT VIRGILIU 6A FIZICĂ MIHU RODICA 

13 DOBRA N. NICOLAE 

ALEXANDRU 8B FIZICĂ 

MIHU RODICA 

14 POSTESCU L. ALEXANDRU 11D FIZICĂ CIOBANU LAURA 

15 PUȚAN SILVIU DAN 9B CHIMIE POPA DINA 

16 LUCA SEBASTIAN IOAN 12A CHIMIE POPA DINA 

17 SANDU MIHAI ALEXANDRU 8A CHIMIE POPA DINA 

18 PUȚAN SILVIU DAN 9B 
STIINTELE 

PAMANTULUI 

BÎRSAN IOAN/ 

POPA DINA/ 

ȘTEFAN DIANA/ 

BULBUCAN MIOARA 

19 PETRESCU  PAULA 11A GEOGRAFIE BULBUCAN MIOARA 

20 TALPAȘ DANIEL-CRISTIAN 10B RELIGIE EVANGHELICA HAN SIMONA 

21 SIMION LUCIA SILVIA 8A RELIGIE ORTODOXA FÂNTÂNĂ ANA 

22 DREGHICIU ANCA 11A ONSS-TENIS DE MASA GAFTON PAUL 

23 ECHIPA BASCHET FETE GIM ONSS OPRITA IONUT 

24 

ECHIPA BASCHET BAIETI GIM ONSS OPRITA IONUT 

25 ECHIPA BASCHET FETE LIC ONSS OPRITA IONUT 
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 Elev Clasa Disciplina Îndrumător 

1 

GROZA DORIANA 11B 

LECTURA CA 

ABILITATE BUT GEORGETA 

2 PAŞTIU GEORGIANA 

9A 

LECTURA CA 

ABILITATE CÂNDEA TEREZA 

3 

CIBU CLARA 7A 

LECTURA CA 

ABILITATE SOROHAN ADINA 

4 

BARDAN BIANCA 8A 

LECTURA CA 

ABILITATE SOROHAN ADINA 

5 

ROMAN MARIA 7B 

LECTURA CA 

ABILITATE STERCA CRISTINA 

6 ARSU TEODORA  9B LIMBA ROMÂNĂ CÂNDEA TEREZA 

7 BUCEA GEORGIANA 10B LIMBA ROMÂNĂ CÂNDEA TEREZA 

8 CRISTIAN DARIA 5B LIMBA ROMÂNĂ MANCIULEA MARIA 

9 ȘTEFAN ANA MARINA 6A LIMBA ROMÂNĂ MANCIULEA MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elev Clasa Disciplina 

 

 

Îndrumător 

1 MANOILĂ ANDREEA 9C LECTURA CA ABILITATE SÂNTIMBREAN ANCA 

2 MOLDOVAN IOANA 10B LIMBA ROMÂNĂ CÂNDEA TEREZA 

3 CIBU MIHAELA LAVINIA 11A LIMBA ROMÂNĂ GROSU MONICA 

4 PUȘCAȘ TIA 7B LIMBA ROMÂNĂ STERCA CRISTINA 

5 CRACIUNESCU GEORGIA-

MARIA 10F LIMBA ENGLEZA 
BARBU IOANA 

6 LEMENY ANTONIA 9F LIMBA ENGLEZA DRĂGHIȚĂ ANCA 

7 POPESCU MELANIA 7A A2 SUCIU ROXANA 

8 

MOGA DRAGOȘ DANIEL 8A B1 

MUCSI-AMARITEI 

ANDREEA 

9 

DANILĂ PETRA MĂDĂLINA 12F C1 

MUCSI-AMARITEI 

ANDREEA 

10 COTARLEA ALEXANDRA 10A A2 SUCIU ROXANA 

11 POPA ROBERT 10A B2 SUCIU ROXANA 

12 LUPEAN  OANA 7B MATEMATICA LORINTZ LILIANA 

13 ROMAN  MARIA 7B MATEMATICA LORINTZ LILIANA 

14 BĂDILĂ  TIMOTEI-ILIE 8B MATEMATICA MOGA NICOLAE 

15 LORINTZ  ALEXANDRU 5B MATEMATICA TODOR PETRU 

16 FILIP  LIVIU-PAUL 11B MATEMATICA TODOR PETRU 

17 MOLDOVAN IOAN ADRIAN 12A FIZICĂ BÎRSAN IOAN 

18 DURCĂU VALENTIN  9C GEOGRAFIE ȘTEF VASILE 

19 GRIGORE ALEXANDRU 

DRAGOȘ    12A GEOGRAFIE 

ȘTEF VASILE 

20 MARARIU CARMEN 11G ISTORIE DUMITRAȘ DAN 

21 HULEA GABRIEL 6B RELIGIE ORTODOXA FÂNTÂNĂ ANA 

22 VOINA ANDREEA MARIA 8A RELIGIE ORTODOXA FÂNTÂNĂ ANA 

23 BICA ANCA MARIA 11F RELIGIE ORTODOXA PETRU VALENTIN 

24 SCHIAU IOANA 11C RELIGIE ORTODOXA PETRU VALENTIN 
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10 OLTEAN DIANA 6B LIMBA ROMÂNĂ SOROHAN ADINA 

11 BARDAN BIANCA 8A LIMBA ROMÂNĂ SOROHAN ADINA 

12 HILEAGĂ DARIUS 5A LIMBA ROMÂNĂ STERCA CRISTINA 

13 OLARU MARIA 5A LIMBA ROMÂNĂ STERCA CRISTINA 

14 CĂTA LUIZA 8B LIMBA ROMÂNĂ STERCA CRISTINA 

15 VINTILA DRAGOS 7A LIMBA ENGLEZA BARBU IOANA 

16 MOLDOVAN IOANA 

BIANCA 10B LIMBA ENGLEZA 
DREGHICIU LUCIA 

17 DANILA-PETRA 

MADALINA 12F LIMBA ENGLEZA 
DREGHICIU LUCIA 

18 PUTAN ANDREI 7A A2 SUCIU ROXANA 

19 MORARIU CARINA 7B A2 MUCENICU CLAUDIA ADINA 

20 PINTILIE TEODORA 9B A2 MUCSI -AMARITEI ANDREEA 

21 CETEAN MADALINA 12F B1 MUCSI-AMARITEI ANDREEA 

22 FLEȘER GEORGE 9B B2 MUCSI-AMARITEI ANDREEA 

23 ONAC RĂZVAN 9B B2 MUCSI-AMARITEI ANDREEA 

24 SCHIAU ALINA 10D B1 SUCIU ROXANA 

25 POPA ANDRADA 11C B1 SUCIU ROXANA 

26 TOMA LARISSA 10A C1 SUCIU ROXANA 

27 CIBU  CLARA 7A MATEMATICA LORINTZ LILIANA 

28 TOMOIAGĂ  CRISTIAN 7A MATEMATICA LORINTZ LILIANA 

29 TĂRÂȚĂ  VICTOR 7B MATEMATICA LORINTZ LILIANA 

30 BUMBU  RĂZVAN-

VASILE 8B MATEMATICA MOGA NICOLAE 

31 ȘTEFAN  DIANA-

FLORINA 12A MATEMATICA MOGA NICOLAE 

32 CRISTIAN  DARIA-

IOANA 
5B 

MATEMATICA TODOR PETRU 

33 ȘERBAN  GEORGE-

CRISTIAN 8A MATEMATICA TODOR PETRU 

34 DRAGOMIR  ANDREEA 10A MATEMATICA TODOR PETRU 

35 POPA  IOAN-ROBERT 10A MATEMATICA TODOR PETRU 

36 UILĂCAN  ROXANA 10A MATEMATICA TODOR PETRU 

37 SZABO-SCHULLER  

DANIEL 11B MATEMATICA TODOR PETRU 

38 URSU  RĂZVAN 11B MATEMATICA TODOR PETRU 

39 TALPAS DANIEL 10B TIC DRAGUS DANIELA 

40 DRĂGHICI 

ALEXANDRU 6A FIZICĂ 

MIHU RODICA 

41 INUREAN DARIUS 

ŞTEFAN 6A FIZICĂ 

MIHU RODICA 

42 TRIF ORIANA MARIA 7B FIZICĂ MIHU RODICA 

43 BĂDILĂ TIMOTEI ILIE 8B FIZICĂ MIHU RODICA 

44 CIOCA ILIE CODRIN 8A CHIMIE POPA DINA 

45 POP ILIE RAZVAN 8B CHIMIE BOCA MARIA 

46 BARDAN BIANCA 8A GEOGRAFIE BULBUCAN MIOARA 

47 POPESCU NICOLAE 

ȘTEFAN   10D GEOGRAFIE 

ȘTEF VASILE 

 

 

C

A

R

T

E  

 

D

E 

 

V

I

Z

I

T

Ă 



Ani… de liceu 2015 - 2016 
 

12 
 

 

REZULTATE OBȚINUTE LA CONCURSURI ȘI 

 FESTIVALURI NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE 

I. Faza națională 

  

 

 

 

II. Faza 

județeană 

Disciplina 

Elev Clasa Rezultat Îndrumător 

MATEMATICĂ  

„Haimovici” 

DUVLEA  DARIA 11D I HODOR MARIA 

MANOILĂ  ANDREEA 9C I LUPSE MARIA / LEBĂDĂ MONICA 

REFEC  GEORGE 12C I LUPSE MARIA / HODOR MARIA 

RONCEA  CĂLINA 10D II LUPSE MARIA / MOGA NICOLAE 

GEOGRAFIE  

„Terra” 

LORINTZ ALEXANDRU 5B M 

BULBUCAN MIOARA 

OLARU MARIA 5A M 

BAN ANDREEA 5B M 

VALASA  ANDREI 5A M 

CATA MIHNEA 5B M 

DRAGHICI ALEXANDRU 6A II 

COSMA TUDOR 6A M 

SCHIAU DRAGOS GEORGE 6A M 

DAICHENDT (OPINCARIU) 

IOANA 6A 
M 

INUREAN DARIUS STEFAN 6A M 

TARITA VICTOR 7B I 

SPATACEAN  OANA TEODORA 7A III 

BOROICA TUDOR 7B M 

RADU TEODORA 7B M 

MUNTIU ANDREEA 7A M 

Disciplina Elev Clasa Premiul Îndrumător 

GEOGRAFIE   

„Terra” 

DRAGHICI 

ALEXANDRU 
6A II 

BULBUCAN MIOARA 

TĂRÂŢĂ VICTOR 7B M 

TEATRU Festival 

„Radu Stanca” Sebeș 

TRUPA COLB L II 

CÂNDEA TEREZA PĂTRÂNJAN 

RALUCA 
11C 

Interpretare 

Feminină 
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Colegiul Naţional “Lucian Blaga”, la răscrucea dintre tradiţie, actualitate şi modernitate 

         

Colegiul Naţional “Lucian Blaga” este o instituţie cu o veche tradiţie in judeţul Alba, 

aflată astăzi într-un permanent proces de inovare. 

       Cu toţii (elevi şi profesori deopotrivă) ar trebui să fim conştienţi de faptul că Europa 

trece printr-o perioadă de transformări şi că şcoala, prin  procesul instructiv-educativ specific 

contribuie  într-o mare măsură la modelarea a ceea ce constituie cel mai plurivalent vector al 

transformării: OMUL. De aceea, trăsăturile spre care tinde şcoala noastră implică egalitatea de 

şanse, cooperarea si colaborarea, dezvoltarea educaţională, multilingvismul şi comunicarea, o 

societate deschisă, digitală. Pentru ca toate acestea să se concretizeze, trebuie ca “actorii” 

procesului didactic sa se informeze continuu, să-şi reevalueze poziţiile şi să nu rămână tributari 

unui sistem de învăţmânt perimat. Trebuie să parcurgem un drum lung spre tehnologizare, să 

ţinem pasul cu educaţia europeană, care încurajează învăţarea limbilor străine, instrumente fără 

de care accesul pe piaţa muncii este limitat. 

        În viziunea şcolii noastre, procesul instructiv-educativ trebuie să satisfacă  cerinţele 

enunţate anterior ale învăţământului modern european, să ofere  servicii educaţionale 

performante, care să atingă indicatorii de calitate, astfel încât să rămânem competitivi în judeţ, 

bine ancoraţi în realitatea vremurilor pe care le trăim, dar cu gândul la generaţiile viitoare.  

         Misiunea şcolii derivă din idealul educaţional de formare a personalităţii umane şi 

constă în asigurarea pregătirii optime a elevilor, pentru ca aceştia să fie capabili sa facă faţă 

cerintelor tot mai înalte impuse de instituţiile de invătamant superior de prestigiu din ţară şi din 

afara ei,dar şi de accesul la un loc de munca bine cotat si remunerat. 

        Influenţa germană in evoluţia oraşului nostru, întemeiat de coloniştii saşi veniţi din zona 

Rinului   si a Moeselei, a fost constantă de-a lungul timpului. De la aceştia am mostenit dorinta 

de propăsire prin cultură, exigenţa în educaţia copiilor, rigoare şi o bună organizare, dar şi rude 

sau prieteni stabiliţi definitiv in Germania.Unii dintre urmaşii acestora au revenit in Sebeş 

pentru a deschide firme sau reprezentanţe ale unor firme, sau au înlesnit contracte de muncă in 

Germania. 

        Nevoia cunoaşterii limbilor străine a fost remarcată si de părinţi ai elevilor liceului 

nostru care lucrează la mici întreprinderi germane, franceze sau austriece din oraş (STC, 

Holzindustrie, Parom SRL, Kronospan. PehartTec). 
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        Aflat pe locul III in judeţ ca promovabilitate la examenul de bacalaureat in anul scolar 

2014-2015, liceul nostru este in fruntea preferinţelor elevilor si a parinţilor din oraş şi din 

comunele înconjurătoare. Prin munca noastră susţinută, prin corelarea actului didactic cu 

cerinţele unui învăţamânt european şi prin rezultate dorim să rămânem printre preferaţii elevilor 

de acum şi a celor viitori. 

        Baza materială a şcolii, completată si actualizată, cuprinde, pe langă sălile de clasă, 

patru laboratoare TIC si câte unul de limbi străine (germană), biologie, chimie, fizică, geografie, 

o sală multimedia cu 80 de locuri, două terenuri de sport, biblioteca, o sală de sport, sala festiva, 

internat recent renovat, o cantină. 

        Suntem conştienti că pentru a rămâne pe poziţia pe care ne aflăm si pentru a urca in 

clasament, trebuie sa asigurăm o bună pregatire la toate disciplinele de învăţământ, să urmărim 

diferenţierea şi personalizarea curriculum-ului in scopul obţinerii de performanţe motivante 

si a dezvoltarii creativităţii, sa insistăm asupra cunoaşterii şi aplicării tehnicilor de operare pe 

calculator, dar şi pe dezvoltarea capacităţii de a comunica în situaţii diverse, în limba maternă 

şi în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională. 

        Din punctul nostru de vedere este foarte important să ţinem cont de preferinţele elevilor, 

să-i încurajăm să găsescă din paleta pe care şcoala le-o oferă profilul care li se potriveşte, sa 

îmbinăm armonios interesul si timpul alocat elevilor capabili să facă performanţă cu ale celor 

de nivel mediu, toţi având dreptul la “egalitatea de şanse”, un deziderat al educaţiei româneşti. 

  În concluzie, din punctul nostru de vedere, acestea ar fi doar câteva aspecte asupra 

cărora am chibzuit împreună, o fărâmă a strădaniei noastre de a ţine pasul cu cerinţele unui 

învăţământ care se vrea centrat pe elev, pe nevoile şi interesele sale.  

Aşa cum un părinte îi datorează copilului său ceea ce e mai bun, un dascăl trebuie să 

facă asta pentru elevii săi. 

 

 

Prof. limba franceză Cornelia Todor   Prof. limba germană Adina Mucenicu 
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 Armonii de primăvară 

 

Continuând tradiţia organizării unui Spectacol 

de muzică, dans și divertisment  în care să fie 

evidenţiate preocupările artistice ale elevilor școlii 

noastre, în 11 martie 2016, a avut loc pe scena 

Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș 

spectacolul „Armonii de primăvară”. 

       Şi în acest an colegiul nostru s-a dovedit o 

adevărată pepinieră de talente, iar elevii participanţi 

au arătat că înţeleg  preferinţele publicului și s-au 

străduit să fie la înălţimea așteptărilor acestuia.  

         Interpreţi selecţionaţi cu atenţie și îndrumaţi 

sau acompaniaţi de domnul profesor Dragoș Şușman, 

formaţii de dansuri populare, dansuri de societate sau 

dansuri tradiţionale săsești au urcat rând pe rând pe scenă la invitația celor doi prezentatori 

deja consacraţi, Anca Tamaș (XI F) și Răzvan Dănilă (XI A). 

          Spectacolul a fost, de asemenea, un bun prilej de deconectare, de mobilizare a 

potenţialului elevilor într-o altă direcţie decât cea a studiului. 

                                                                                                     Prof. Cristina Sterca 

                                                                                                        Prof. Cornelia Todor 
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Dragobete – cap de primavară 

Ediția a VI-a 

 

“S-a străduit natura ca omul să nu-i scape 

Iubirea îl urcase deasupra ei prea tare 

Și-a-nmormântat-o-n carne…Din fundul oarbei groape 

Eterna rădăcină spre ceruri dă lăstare.” 

 

                                                                                                  (Vasile Voiculescu) 

 

        

Dragobetele reprezintă sărbătoarea românească a iubirii, prilej de tandrețe si voie 

bună. Fie că sunt îndrăgostiţi sau nu, tradiţia spune că toţi tinerii trebuie să petreacă şi să fie 

veseli de Dragobete pentru a fi norocoși tot restul anului.  

         Sărbătoarea păstreaza fiorul tragic al întâlnirii dinte Eros si Thanatos, reprezentând o 

şansa dată omului de a se ridica  la rangul de nemuritor, de stăpân al lumii şi de a găsi un sens 

vieţii prin iubire. 

         „Ce s-ar face omul fără iubire?” este întrebarea ce se desprinde retoric din studiul lui 

Denise  de Rougemont Iubirea si Occidentul  unde se vorbeşte de „dreptul divin la pasiune” al 

omului. 

         Pe această schemă arhetipală se construiesc marile poveşti de dragoste, de la cele 

desprinse din mitologii până la cele terestre şi deplin demitizate din vremurile moderne. 

De la Cântarea Cântărilor şi Epopeea lui Ghilgameş pînă la marile capodopere ale 

secolului al XX-lea, scriitorii nu au făcut nimic altceva decât sa îşi cânte iubirea, să arate 

suferinţa si fericirea implicate de aceasta. 

Ion Ghinoiu, în „Obiceiuri populare de peste an – Dicționar” (1997), asociază numele de 

Dragobete cu un personaj din mitologia populară românească: „zeu tânăr al Panteonului 

autohton cu dată fixă de celebrare în același sat, dar variabilă de la zonă la zonă (...), patron al 

dragostei și bunei dispoziții pe plaiurile românești”. Dragobetele e identificat cu „Cupidon, 

zeul dragostei în mitologia romană, și cu Eros, zeul iubirii în mitologia greacă”. Autorul oferă 

detalii despre descendența acestuia, numindu-l „fiu al Babei Dochia și cumnat cu eroul 

vegetațional-Lăzărică”. 

          Dragobetele tradițional se sărbătorește pe 24 februarie. Marcel Lutic a observat ca 

acestea se află „în preajma zilelor Babei Dochia și a echinocțiului de primăvară. Mai ales în 

sudul României, există o perioadă întreagă, la îngemănarea lunilor februarie cu martie sau, cel 

mai adesea, în martie care stă sub semnul Dragobetelui”. În majoritatea locurilor, data 
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celebrării este 24 februarie, iar Nicolae Constantinescu a declarat că a descoperit un document 

în care Bogdan Petriceicu Hasdeu confirmă 1 martie ca ziua în care se sărbătorea Dragobetele. 

          De Dragobete, fetele și flăcăii îmbrăcați în haine de sărbătoare se întâlneau în fața 

bisericii și plecau să caute prin păduri și lunci, flori de primăvară. Dacă se găseau și 

fragi infloriți, aceștia erau adunați în buchete și se puneau ulterior în lăutoarea fetelor, timp în 

care se rosteau cuvintele:  

„Flori de fraga 

Din luna lui Faur 

La toată lumea sa fiu dragă 

Urâciunile să le desparți”. 

Pe dealurile din sat se aprindeau focuri, iar în jurul lor stăteau și vorbeau fetele și 

băieții. La ora prânzului, fetele se întorceau în sat alergând, obicei numit ”zburători”, urmărite 

de câte un băiat căruia îi căzuse dragă. Dacă băiatul era iute de picior și o ajungea, iar fata îl 

plăcea, îl săruta în văzul tuturor. De aici provine expresia ”Dragobetele sărută fetele!”. Sărutul 

acesta semnifica  logodna  celor doi pentru un an, sau chiar pentru mai mult. Evenimentul 

organizat de catedra de limba si literatura română împreună cu biblioteca școlară a reunit 

elevii colegiului sub semnul tradiției. Proiectul a fost un minunat prilej de a îmbrăca iia 

românească si de a marca sosirea primăverii cu poezii din creația proprie si cântece de 

dragoste. 

        În acele momente pline de veselie ne-am amintit cu toții care sunt adevăratele valori 

ale vieții și neglijând  timpul efemer am încercat să reiterăm tradiții tipic autohtone. 

 
Mucenicu Amina,  clasa a X-a F 

prof coord.,  Cândea Tereza 
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Invitație la lectură 

              Lectura reprezintă un fenomen social si psihologic 

ce atinge categorii diverse ale populației, cu posibilități si 

pregătire profesională, de culturi diferite. Lectura înseamnă, 

totodată, un proces de comunicare, căci: ,,Fiecare carte pare 

că inchide in ea un suflet.  Și, cum o atingi cu ochii și cu 

mintea, sufletul ți se deschide ca un prieten bun” (Maxim 

Gorki).  

              Lectura joacă un rol important în viața 

adolescenților devenind un instrument complex care dezvoltă posibilitatea de comunicare 

între oameni. Gustul pentru lectură nu vine de la sine, ci se formează prin muncă, răbdare, 

perseverență, continuitate și voință, pentru că: ,,Intr-o carte sunt litere moarte, dar vrăjite, pe 

care le învii cu viața ta” (Nicolae Iorga).  

              În primul rând, lectura contribuie într-o mare măsură la îmbogățirea cunostințelor 

dragostei de țară și la educarea sentimentelor estetice, căci: ,,Toți 

cei ce au acces la o bibliotecă, la carți, sunt niste inși mai buni decât 

alții, mai fortificați, iar durerile îi ating mai puțin și nefericirile trec 

mai repede” (Mircea Eliade). Așadar, lectura îi învață pe elevi să 

gândească și să interacționeze cu semenii, cultivă sensibilitatea și 

imaginația, modelează caractere 

și contribuie la educația moral-

cetățenească, ajutând omul să se 

autodepășească. Scopul lecturii este acela de a forma 

progresiv un tânăr capabil să ințeleagă lumea, să-și 

exprime gândurile, stările, sentimentele, opiniile, să fie 

sensibil la frumosul creat de Dumnezeu, căci: ,,Cărțile sunt 

ca niște corăbii incărcate călătorind pe vastul ocean al 

vremii” (Francis Bacon). 

               De altfel, în timpul lecturii, între cititor și 

narator se realizează o strânsă relație; ei se întâlnesc 

în atmosfera și în conflictul povestirii, iar cititorul se 

regăsește în personajele cărții și trăiește, parcă 

sentimentele autorului: ,,O carte este un sprijin, o 
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mângâiere, un îndemn. Este câte una căreia îi datorezi cât și celui mai bun învățător. Ba chiar  

care-ți este cât ți-au fost si părinții… dar atunci trebuie să citim cu alegere.” (Mihail 

Sadoveanu). Nimic nu se compară cu bucuria de a ține o carte în mână, cu plăcerea unei cărți 

savurate pe îndelete în lumina caldă de amurg. Totodată, în timpul lecturii suntem ținuți 

departe de lumea reală și ne cufundăm într-o lume a fanteziei, a imaginației, iar lectura 

trezește cititorului o gamă infinită de trăiri și emoții: ,,A căpăta obiceiul de a citi, înseamnă a-

ți crea un refugiu personal față de toate nenorocirile lumii” (William Somerset Maugham). 

                Prin urmare, la vârsta adolescenței cititul ar trebui să constituie o provocare, lectura 

unei cărți oferind cititorului prilej de reflecție asupra lumii si asupra sinelui. Sfatul nostru este 

simplu: „Citește! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei și imagini, din care 

vei întocmi înțelesul și filosofia vieții” (Mihai Eminescu).  

,,Maratonul cărților”, activitate organizată de catedra de limba și literatura română a colegiului, 

reprezintă o pledoarie pentru redescoperirea lecturii ca plăcere, ca relaxare, ca izvor de 

cunoaștere si visare fără egal, dar și o invitație la biblioteca școlii, ce cuprinde o colecție 

impresionantă de cărți, ,,patria cuvintelor care au avut ceva de spus”, o cale de îndrumare a 

elevilor spre o lume mai bună, spre idealul creionat de marii scriitori. 

                                                                             Preda Cristian, Clasa a IX-a A 

                                                                             Prof. coord: Tereza Cândea 
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Povestea SNAC continuă 

         

Așa cum  v-am obișnuit în 

ultimii ani, activitățile desfășurate prin 

intermediul  Strategiei Naționale 

“Acțiunea Comunitară”, care  are ca 

scop dezvoltarea participării elevilor 

noștri ca voluntari în diferite proiecte și 

instituții, continuă și se amplifică. 

        După realizarea cu succes a 

proiectului “Săptămâna fructelor și 

legumelor donate” la care au participat 

aproape toate clasele școlii, anul acesta 

am extins activitățile de voluntariat și la 

centre de zi și plasament. 

        Colaboratorii noștri externi sunt: 

SPAS Sebeș, Așezământul social 

„Sfântul Gheorghe” și Parohia 6 Sebeș, 

prin preotul Alin Matei. 

        Cu ajutorul Consiliului elevilor 

școlii și al profesorilor diriginți am 

reușit să aducem bucurie în multe case 

unde locuiesc familii nevoiașe. În cadrul 

proiectelor desfășurate de-a lungul 

anului ne-am bucurat  și de  sprijinul 

conducerii școlii.  

       Elevii școlii s-au remarcat prin 

implicare și compasiune față de 

familiile aflate în dificultate,  iar 

voluntarii care au susținut activități 

educative cu beneficiarii din centrele de 

zi și plasament prin devotament, 

creativitate și constanță.  

 

Coordonator local SNAC,  

Prof. psih. Ileana Maria Ștefan 
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LUCIAN BLAGA - TĂCERE ȘI CUVÂNT 

Motto:  „Prezentul tace sau vorbește.  

Numai trecutul cântă.  

De aici farmecul amintirii.” 

Concursul Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!” 

Lucian Blaga este una dintre cele mai marcante și mai inedite personalității ale culturii 

române. Poetul  s-a născut pe data de 9 mai,1895  în satul Lancrăm (sat care va rămâne pentru 

totdeauna în sufletul poetului fiind o sursă de creație pentru marele maestru al cuvintelor: „Sat 

al meu, ce porți în nume/ sunetele lacrimei”), fiind al nouălea copil al lui Isidor Blaga (preotul 

paroh din Lancrăm la acea vreme) și al Anei Blaga.  Lucian Blaga este un scriitor complet 

deoarece pe lângă opera sa poetică, care este cea mai cunoscută („Poemele luminii”-1919; 

„Pașii profetului”; „La cumpăna apelor”-1933 etc.)   acesta a mai scris și proză („Hronicul și 

cântecul vârstelor”-1965; „Luntrea lui Caron” ), dramaturgie („Zamolxe, mister păgân”-1922; 

„Meșterul Manole”-1927; „Cruciada copiilor”-1930 etc.), traduceri (Faust-1955; „Din lirica 

universală”-1957; „Din lirica engleză”- 19581), eseuri („Zări și etape”-1968; „Ființa istorică-

1977” etc) și filozofie („Trilogia cunoașterii”-1943;  „ Trilogia culturii”-1944”; „Trilogia 

valorilor”-1946, „Trilogia cosmologică”-neterminată. 

 În mod surprinzător, primii ani de viață a viitorului poet au fost așezați, după cum el 

însuși mărturisește, „sub semnul unei fabuloase absenţe a cuvântului”  deoarece Blaga și-a 

rostit primele cuvinte abia la vârsta de cinci ani. La limita patologicului, această 

condiție/tulburare logopedică are un nume: ,,afazie”. De la această absență a cuvântului, 

poetul își va construi în jurul propriei personalități un adevărat mit al originii. Acest lucru se 

remarcă cel mai bine în poezia „Autoportret”. Aici viziunea lui Blaga despre sine este aproape 

panteistă. Prin versurile „în patria sa/ zăpada făpturii ține loc de cuvânt” , Blaga evidențiază 

starea pură a sufletului său, un suflet care se află într-o călătorie metafizică de cunoaștere care 

transcende convențiile umane precum cuvântul îndreptându-se spre nimic altceva decât spre 

cunoașterea paradisiacă, spre mister. 

Ideea de mister, de dimensiune magică, este epicentrul filozofiei blagiene. Blaga este 

primul filozof care creează o teorie atât de complexă în jurul misterului. Pentru poetul filozof, 

Misterul este cea mai înaltă realitate, toate eforturile noastre de cunoaștere nefiind decât 

                                                           
1 Blaga, Lucian. Din lirica engleză: tălmăciri București, Editura Univers, 1970, 133 p. 
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observarea unor aspecte ale vieții. Pentru Lucian Blaga, cunoașterea nu are doar un  „sens 

minus”, care atenuează misterul  ci și un sens  plus care potențează misterul. 

În acest sens, Lucian Blaga este un expresionist, care renunță la dogmele impuse de 

realism și de știința reducționistă a vremii luându-și libertatea de a admira miracolul lumii 

care ne încojoară fără a vrea „să strivească” misterul: Eu nu strivesc corola de minuni a lumii/ 

și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc”. Misterul capătă și mai mult sens, când privim 

spre ideea lui Blaga asupra divinității. Liber cugetător, Blaga renunță la ideile tradiționale 

despre Dumnezeu și despre providență. Blaga îl numea pe Dumnezeu, Marele Anonim.  

Această concepție se potrivește mai bine cu ideea deiștilor care susțin că divinitatea a creat 

lumea dar nu intervine în nici un fel asupra ei.. Marele Anonim este misterul suprem care 

pune o „cenzură transcendentală” între om și adevăr cu scopul de a-l împiedica pe om să 

ajungă la cunoașterea supremă pentru a nu fi autodistrus. 

Din acest punct de vedere Blaga dă dovadă de o umilință intelectuală deosebită:  

„Lumina altora/ sugrumă vraja nepătrunsului ascuns/în adâncimi de întuneric,/dar eu,/eu cu 

lumina mea sporesc a lumii taină”. Din acest punct de vedere orice aspect al lumii are o 

dimensiune „sfântă”, totul  face parte dintr-un întreg unitar:  „căci eu iubesc/ şi flori şi ochi şi 

buze şi morminte”. 

Corespondențe universale ale conceptului blagian al tăcerii ca formă de comunicare: 

Poetul american nepereche2 scria în 1840 în al său „Sonet despre Tăcere” (netradus încă3): 

There are some qualities, some incorporate 

things, 

That have a double life, which thus is made 

A type of that twin entity which springs 

From matter and light, evinced in solid and shade. 

There is a two-fold Silence–sea and shore– 

Body and soul. One dwells in lonely places, 

Newly with grass o’ergrown; some solemn 

graces, 

Some human memories and tearful lore, 

Render him terrorless: his name’s “No More.” 

He is the corporate Silence: dread him not! 

No power hath he of evil in himself; 

But should some urgent fate (untimely lot!) 

Bring thee to meet his shadow (nameless elf, 

That haunteth the lone regions where hath trod 

No foot of man) commend thyself to God! 4 

„Există anumite însușiri - intrinseci lucrurilor - care 

au o viață dublă, ce astfel crează un tip de entitate 

duală ce izvorăște din materie și lumină, ce se arată 

în solid și în umbră. Există o Tăcere cu două fețe - 

marea și țărmul.  

Trupul și sufletul. Unul dintre acestea sălășluiește pe 

tărâmuri solitare, cotropite de verdeață. Devine 

neînfricat de la stări de grație solemnă, de la amintiri 

omenești și de la mistere scăldate în lacrimi. Numele 

său este „No More5” El este Tăcerea corporeală. Nu 

te teme de tăcerea corporeală! Nici o putere a răului 

nu sălășluiește întrânsa.  Dar, dacă soarta 

neîndurătoare, (cu mult înainte de vreme), duce 

corpul tăcut să își întâlnească umbra  (acel spiriduș 

fără de nume ce bântuie meleaguri stinghere pe unde 

nu a călcat picior de om), atunci încredințează-te 

Celui de Sus!” 

                                                           
2 Edgar Allan Poe, 1809-1849, poet, nuvelist și critic literar, cel mai mare poet american. 
3 Aceasta este o traducere brută a subsemnatului, pentru a sublinia paralela Blaga -Poe. 
4 Poe, Edgar Allan. The Complete Poetry of Edgar Allan Poe (Colecția Signet Classics) Mass Market 

Paperback, New York, Editura Penguin Books, 7 octombrie 2008, pagina 87/145p. 
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Nu știm dacă Blaga l-a citit pe Edgar Allan Poe sau nu, dar alternanța tăcere-cuvânt, 

trup-suflet, lumină-umbră apare plenar și în opera marelui poet american.  

Pentru Edgar Allan Poe, tăcerea devine element central pentru că cele două jumătăți ale eului 

conștient (trup și suflet) nu se pot exprima simultan. O jumătate trebuie redusă la tăcere 

pentru ca cealaltă să se poată exprima. Pentru poetul american, moartea ca detașare de trup 

apare ca o cale de cunoaștere a sufletului. Ca într-un cult al lui Zamolxe, Poe sugerează că 

moartea pământească deschide drumul către nesfârșitele tărâmuri al spiritului și către 

întâlnirea cu divinitatea. 

Blaga venea pe lume în 1895 la exact două luni de la moartea tragică a surioarei sale  

Lelia, „jucăria însuflețită” a familiei, iar Lucian cel nenăscut încă era dorit cu patimă pentru a 

o reîncarna pe surioara sa tocmai dispărută. În acele două luni de nenăscut, de increat, Blaga 

simte că a fost mai viu, mai prezent în închipuirea familiei decât va fi oricând altcândva după 

nașterea sa. Dezamăgirea mută, tăcerea cu care a fost înconjurat imediat după naștere (pentru 

că era băiat iar nu o reincarnare a surioarei sale), nou-născutul o resimte dureros și îi răspunde 

cu propria sa tăcere afazică de mai mult de patru ani! 

Este fabulos cum Blaga reușește să ne arate nu doar că există viață după moarte, dar și 

că există moarte înainte de viață, acea stare de innat, de increat, de spirit pur neconcretizat 

încă, dar care există deja pe tărâmul pre-existenței! Este acel timp magic al „vremii când încă 

nu eram” și când se exprima prin miracolul necuvintelor! 

Un alt fel de tăcere … 

În 1948, peste țară începea lunga noapte comunistă: Blaga era îndepărtat cu brutalitate 

de la catedra de Filozofia Culturii de la Cluj. Pe viitorul său literar se așternea tăcerea … 

cenzurii comuniste. Nu era o tăcere creativă, ci o moarte literară înceată. Nu vom ști niciodată 

care ar fi fost încununarea carierei marelui poet lăncrănjan dacă și-ar fi trăit apusul într-o lume 

liberă de comunism. Marele academician Lucian Blaga mai putea doar să tacă pre limba sa, 

pentru aproape încă două decenii: 

„Iar când nu poţi 

Nici plânge şi nici râde,     Elev DRĂGHICI DORIAN DUMITRU 

…       Clasa a X-a F 

Tu taci atuncea     Prof. coord. TEREZA CÂNDEA 

Tot în limba ta. ”6 

 

                                                                                                                                                                                     
5 Echivalentul latinescului Nec plus ultra, apare în poemul Raven (Corbul) în varianta: Nevermore! 
6 Vieru, Grigore. Poezia În limba ta, în:  Literatura română: dicționar-antologie de istorie și teorie 

literară, Chișinău, Editura Museum, 2001, 523 p. 
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SPRING BREAKERS – BOBOCII AU DAT LOVITURA! 

Colegiului Național ”Lucian Blaga” din Sebeș a fost reprezentat la sfârșitul lunii 

aprilie la ”ECOol – Green Fashion Show” – 

parada de modă a creațiilor îndrăznețe din 

materiale reciclabile, concurs organizat de 

Agenția Locală a Energiei Alba, de echipa 

Spring Breakers.  

Tinerii au avut ca sursă de inspirație 

florile și... dulciurile! Vă întrebați ce au ele 

în comun?  Culoarea! Culorile intense care 

prind viață o dată cu venirea primăverii! Nuanțele serenity si rosé quartz, culorile anului 

declarate de "Pantone”, se regăsec în această colecție sub diferite forme: șervețele, hârtie 

dantelată, forme pentru brioșe, ambalaj pentru flori, hârtie creponată, folie cu bule și nu în 

ultimul rând, pene! Dar cum bine știți, așa cum lutul fără sufletul olarului rămâne pământ, la 

fel și toate aceste materiale reciclabile ar fi rămas... reciclabile, dacă nu ar fi existat răbdarea, 

îndemânarea, pasiunea și creativitatea acestor tineri – Spring Breakers: Durco Jesssica 9D – 

designer/ model/creație, Tincu Diana 9D – model/creație, Borza Irina 9C – model/creație, 

Virca Iulia 9A – model/creație, Cacovean Larisa 9D – model/creație, Oros Ștefan 9C – 

model/creație, Damian Georgiana 9C – model/creație, Căta Claudia 9C – model/creație, 

Pașca Oana 9C – creație, prof. coordonator Lebădă Monica.  

Deși la prima participare, bobocii au dat lovitura câștigând marele premiu la categoria 

”Cel mai talentat designer” – Jessica Durco și premiul al III-lea la categoria ”Cea mai 

bună prezență scenică” – Georgiana Damian.   

    prof. Lebădă Monica 
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Eine Partnerschaft , eine Tradition 

,, Kein Wind ist  demjenigen günstig , der nicht weiß, wohin er segeln will.,,  

Michael de Montaigne 

In einem Moment im Leben muss man 

entscheiden, ob man etwas macht, oder ob man nur 

zusieht wie die Anderen es machen. Vor acht Jahren 

stand ein Segelschiff vor unseren Toren und erwartete 

bestiegen zu werden, da stiegen wir auch ein. Wir, die 

Vertreter zweier Schulen, zweier Nationen und zweier 

verschiedenen Kulturen, Herr Ulrich Engler und seine 

Frau Siglinde Engler und Frau Mucsi Andreea haben 

dieses Segelschiff bestiegen und sind in die gleiche 

Richtung zu einem gleichen Ziel gefahren, die 

Freundschaft zwischen Kulturen. Der günstige Wind 

lies uns seit dem Jahr 2007 jedes Jahr immer 

weitersegeln, jedes Jahr stiegen in unser Segelschiff 

auch andere ein, so dass wir immer mehrere Freunde 

mitgenommen haben und immer mehr Mensche hatten 

Freude daran in diesem Schiff eine schöne 

Freundschaft anzufangen. Seit dem Jahr 2007 sind mit 

unserem Partnerschaftsboot fast 100 Menschen 

mitgefahren. In diesem Jahren wurden Freundschaften 

geknüpft, neue Informationen gesammelt und die 

schönsten Plätze zweier Länder besichtigt. In diesem 

Schuljahr 2015/2016 haben die Möglichkeit 15  

Schüler und 2 Lehrer diesen Austausch mitzumachen 

und mit uns die schöne Reise der Freundschaft 

anzufangen und auch weiterzuleiten. Wir haben uns 

letztes Schuljahr und Anfang des diesjährigen 

Schuljahres erfreut wieder den Austausch mit 

Büdingen zu machen und in diesem Jahr waren nicht 

nur die Freundschaft und die schone zeit zusammen 

die wichtigsten Punkte die wir erreicht haben, sondern 

in diesm Jahr haben wir den Höhepunkt unserer Reise 

erreicht, im Schuljahr 2014/2015 wurde die 

Partnerschaftsurkunde unterschrieben. Für unseren 

Weg auf das Wasser des Meeres war diese Urkunde 

ein Zeichen der bisherigen geleisteten Arbeit, ein Ziel 

der wegen des günstigen Windes erreicht wurde, eine 

Art durch die wir unsere Freundschaften besser 

geknüpft haben.  

Unsere Fahrt mit dem Schiff der 

Freundschaft zweier Nationen wurde von der Urkunde 

nun auch schriftlich befestigt. Wir fuhren alle in die 

gleiche Richtung, mit dem gleichen Träum und mit 

den gleichen Hoffnungen und dieses Jahr konnten wir 

unsere Anker in das tiefe Meer ablassen und unsere 

Wünsche festbinden. Wunsche die ab nun bestimmt 

jedes Jahr in Erfühlung gehen. 

Im Jahr 2014/2015 sind Bran Georgia, Barbu 

Dalia, Căta Mihai, Filip Paul, Honceru Gabriel, 

Pintilie Teodora, Paduraru Maria, Popa Robert, Radu 

Cosmina, Roncea Calina, Rotaru Oana, Toma Cezar, 

Toma Larissa, Șerbănescu Vladimir und Frau Babu 

Ioan und Frau Andreea Mucsi-Amariței Andreea ins 

Partnerschiff eingestiegen und haben eine schöne Zeit 

in Budingen und Sebes gehabt.Unsere Partner waren 

Denise Ebelshäuser. Theresa Haas, Mariella Kraus, 

Rebecca Schlaszus, Jonas Rochina und der Lehrer 

Alexander Storch. Zusammen haben wir Städte 

besichtig wie Alba Iulia, Sibiu , Frankfurt und 

Büdingen, haben auch in der Schule mitgemacht und 

habe die Unterschiede zwischen den zwei Ländern 

beim Unterricht gesehen. Zusammen haben wir 

verschiedene Freizeitsaktivitäten  unternommen, wir 

sind auch in Alba Iulia und auch in Büdingen in den 

Bäumen geklettert und hatten da oben unseren 

gemeinsamne Spass , haben gegrillt, Fussball gespielt, 

Kegel in Büdingen ausprobiert und uns dann in Sibiu 

perfektioniert, sind gewandert, und haben auch 

gefeihert. Alles was wir gemacht haben hat uns allen 

Spass gemacht und in der Zeit haben wir viel 

Erfahrung gesammelt. In den sechs Tagen in 

Büdingen verbrachten wir viele Stunden zusammen 

mit unseren Gastpartner und Gasteltern aus 
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Deutschland. Wir gingen gemeinsam Kegeln in 

Gelnhaar und hatten eine interessante und wunderbare 

Besichtigungstouren durch Büdingen,dann auch durch  

Frankfurt und  haben auch die Ronneburg besucht. 

Hier konnten wir eine neue Erfahrung ausprobieren 

und versuchen mittelalterlich Bogen zu schießen, die 

danach noch den Mut hatten sind auf den 30 Meter 

hohen Turm gestiegen. In Büdingen besuchten wir die 

Stadtbücherei, hatten , so wie jedes Jahr ein 

freundlicher Empfang bei dem Bürgermeister und 

danach gingen wir in den Kletterwald. Dort wurden 

unterhaltsame Gemeinschaftsspiele gemacht, das was 

wir gar nicht gekannt haben und uns wurde es erklärt 

das wäre um den Teamgeist zu stärken, nachdem unser 

Team bereit war hatten wir es auch ausprobiert und 

sind in den hochen Bäumen geklettert.  

In Frankfurt besuchten wir den Dom, den Römer, die 

Paulskirche und den Maintower, von dem aus wir an 

einem sonnigen Tag eine wunderschöne Aussicht über 

Frankfurts Skyline hatten, und zum Schulss hatten wir 

auch die erwartete Zeit um einkaufen zu gehen. Die 

Zeit verging schnell und da kam schon der Donnerstag  

an dem die Austauschschüler von der Stadt Büdingen 

am alten Bollwerk offiziell verabschiedet wurde. Da 

hatten wir auch eine schöne Überraschung denn in 

dem schönen aber ein bisschen kalten Abendschein 

hatten wir eine Vorführung der mittelalterlichen 

Schwertkämpfe, bei denen unsere mutigen Schüler 

auch ein paar Schwertschläge ausprobiert haben. Am 

Freitag hatten wir ein bisschen Zeit mit den 

Gastfamilien zusammen zu verbringen, einige Schüler 

sind  zum Hoherodskopf gefahren, und hatten da sehr 

viel Spass indem sie Sommerrodelbahn gefahren sind, 

sind aber auch gewandert und hatten zusammen viel 

Spass. In Sebes hatten wir auch ein volles Programm 

und viel Spass, sodass die Jugendlichen eine feste 

Freundschaft in diesen Zwei Wochen binden konnten.  

Seit einem Jahr haben wir in Sebes auch ein Soziales 

Projedt-Schüler helfen- indem die Schüler aus 

Büdingen vom Wolfgang Ernst Gymnasium 

verschiedene Tätigkeiten untenehmen, durch die sie 

Geld einsammeln. Geld das sie dann dem Kinderheim 

aus Sebes schicken. In diesem Rahmen haben wir 

dieses Jahr auch noch mal die Kinder aus dem Heim 

besucht und mit Ihnen gesprochen. 

Die schöne Erlebnisse während unserer Fahrt 

mit dem Partnerschaftsboot werden bestimmt im 

Gedanken unserer Schüler lange Zeit bleiben und 

jeder der mal mitgefahren ist hat bestimmt versucht 

das beste mitzunehmen und auch die schönste 

Freundschaft aufzubauen.  

Das Schiff hat noch Platz genug für alle die 

mitfahren wollen, nur ihr sollt es wollen, versucht es 

mal !.  

 

Prof. ANDREEA MUCSI-AMARIȚEI 

 

FESTIVALUL NAȚIONAL DE ARTĂ DRAMATICĂ PENTRU LICEENI 

”RADU STANCA” – EDIȚIA 2016 

 

Cea de-a șasea ediție a Festivalului de Artă 

Dramatică pentru liceeni ”Radu Stanca” desfășurată la 

Sebeș în perioada 15-17 aprilie 2016 a constituit o 

sărbătoare a performanței și a excelenței artistice, dar și 

un spațiu de întâlnire cu profesioniști de excepție care 

fac din teatru un ”modus vivendi”. 

 Festivitatea de deschidere ce a avut loc în 

prezența domnului primar Alexandru Dăncilă,  

domnului viceprimar Adrian Bogdan, doamnei 

inspector școlar prof. Adriana Boghici, domnului prof. 

Eugen Bobar, directorul Colegiului Național ”Lucian 

Blaga” Sebeș și domnului prof. Constantin Șalapi, 

director al Centrului Cultural ”Lucian Blaga” a 

continuat cu concursul de interpretare dramatică a 

trupelor de elevi-actori ce au reprezentat școli de elită 

din București, Arad, Fălticeni, Mangalia, Roman și 

Sebeș. 

 Performanțele artistice ale liceenilor au fost 

evaluate de un juriu prezidat de distinsa actriță a 

Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase”  din 

București, doamna Adriana Trandafir. Alături de ea, s-

au aflat doamna Manuella Popescu - realizator-Centru 

Cultural Media-Redacția Teatru București și criticul de 

teatru și film, Rareș Tileagă. 
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 Jucate în registru comic sau grav, spectacolele 

prezentate de actorii care au lăsat uniforma pentru 

costumele de scenă au dezvăluit uimitoare resurse de 

talent și sensibilitate răsplătite generos cu aplauzele 

publicului-spectator. 

 Cele două zile de concurs au fost urmate de 

”lecția de actorie” a invitatei de onoare a festivalului 

constituind un emoționant spectacol susținut de actrița 

Adriana Trandafir. 

 Festivitatea de premiere a încheiat solemn 

seria evenimentelor desfășurate pe scena Centrului 

Cultural ”Lucian Blaga” prin decernarea următoarelor 

premii: 

 MARELE PREMIU și TROFEUL 

FESTIVALULUI – trupa ”Thaliamar” coordonator 

Aura Stuparu (Liceul Teoretic ”Callatis” Mangalia) 

pentru spectacolul ”Manual de folosință al 

adolescentului” 

 PREMIUL I – trupa ”Birlic” coordonatori: pr. 

Liviu Mihăilă, prof. Gheorghe Dascălu (Colegiul 

Național ”Nicu Gane” Asociația ”Fălticeni Cultural”) 

pentru spectacolul ”Despre amor, umor și omor” 

 PREMIUL AL II-LEA – trupa COLB, 

coordonator: prof. Tereza Cândea (Colegiul Național 

”Lucian Blaga” Sebeș) pentru spectacolul ”Romulus 

cel Mare” 

 PREMIUL AL III-LEA – trupa GONG, 

coordonator Cătălina Bostan (ROMAN) pentru 

spectacolul ”Cabaretul cuvintelor” 

 MENȚIUNE – trupa Theater AMG, 

coordonator Georgiana Maria (Liceul Teoretic ”A.M. 

Gȕtterbrunn” Arad) pentru spectacolul ”Bărbierul din 

Sevilla” 

 PREMIUL SPECIAL al juriului - trupa 

”Arthesium”, coordonator: Cosmin Cornici (Liceul 

Teoretic ”Hiperyon” București) pentru spectacolul 

”Omul cu patru fețe”. 

 PREMIUL SPECIAL PENTRU 

INTERPRETARE FEMININĂ – Denisa Todireanu 

(Thaliamar) - coordonator Aura Stuparu; Flavia Cristea 

(Arthesium) - coordonator: Cosmin Cornici 

 PREMIUL SPECIAL PENTRU 

INTERPRETARE MASCULINĂ – Alex Jitea 

(Thaliamar) - coordonator Aura Stuparu; Vlad Pânzaru 

(GONG) - coordonator Cătălina Bostan 

 PREMIUL SPECIAL PENTRU DIRECȚIA 

DE SCENĂ  – Trupa ”Birlic” 

 PREMIUL PUBLICULUI PENTRU CEL 

MAI BUN AFIȘ – Trupa ”Arthesium” 

 PREMIUL ASOCIAȚIEI ”GISAS” – Grupul 

de statui vivante (Raluca Pătrânjan, Delia Sărăcuț, 

Denisa Stan) – COLB 

 Succesul celei de-a șasea ediții a festivalului 

”Radu Stanca” a fost asigurat nu numai de calitatea 

participanților și de profesionalismul invitaților, ci și de 

elevii voluntari coordonați de doamnele profesor Ana 

Fântână, Georgeta But, Lucia Dreghiciu, Mihaela 

Dobromir, Diana Ștefan și Mioara Bulbucan care s-au 

implicat în organizarea evenimentului. Editarea tehnică 

a elementelor vizuale (regulament, invitații, afișe, 

diplome, programe) a fost asigurată de domnul Vasile 

Spătariu, informatician al colegiului.  

 Atmosfera festivalului a fost animată de 

emoția și energia trupelor de dans coordonate de 

doamnele profesor  Cristina Candrea și Ema 

Șalapi - Fantasy Dance, dar și de micile folkiste 

pregătite de doamna Corina Corpodean. Toate 

evenimentele înscrise în programul festivalului au fost 

moderate cu grație de actrița Bianca Goadă.  

Mai mult decât un eveniment cultural, cea de-

a șasea ediție a festivalului a fost o întâlnire de suflet cu 

oameni de o extraordinară delicatețe, eleganță și 

profunzime dublate de o inepuizabilă energie care pot 

constitui modele de viață. 

 Inițiat de trupa COLB, Festivalul Național de 

Artă Dramatică ”Radu Stanca” organizat de Colegiul 

Național ”Lucian Blaga”, Primăria și Consiliul Local al 

Municipiului Sebeș, Centrul Cultural ”Lucian Blaga” 

în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba și 

Asociația ”Gisas” a instituit o tradiție a valorii axată pe 

valențele formative ale educației prin teatru. 

 Scriindu-și povestea din 2010, Festivalul 

Național de Artă Dramatică pentru liceeni ”Radu 

Stanca” se îmbogățește an de an cu experiențe de 

neuitat menite să-i inspire pe adolescenți în alegerea 

teatrului ca alternativă educațională ce cultivă atitudini 

și valori etern- valabile. 

   director de festival, 

   prof. Tereza Cândea 
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Afecţiunea de care va suferi jumătate din populaţia 

globului până în 2050 

Anul trecut oamenii de ştiinţă publicau date care arată că numărul oamenilor care 

suferă de miopie s-a dublat în ultimii 50 de ani. O cercetare recentă, publicată în jurnalul 

Ophtalmology şi citată de Science Alert, arată că până în 2050, jumătate din populaţia lumii, 

adică aproape 5 miliarde de oameni, vor suferi de miopie. Mai mult, până la un miliard dintre 

aceştia vor prezenta un risc sporit de orbire. 

  Cazurile de miopie se datorează factorilor de mediu, nu celor genetici. Cercetătorii 

australieni arată că modificările stilului de viaţă, prin reducerea timpului petrecut în aer liber 

şi sporirea activităţilor desfăşurate de la distanţe mici. Aceştia lansează avertismente în rândul 

părinţilor, care ar trebui să îşi ducă micuţii mai des la controale oftalmologice şi să petreacă 

cât mai mult timp afară, în acelaşi timp cu reducerea timpului petrecut în faţa calculatorului.  

Potrivit unui raport făcut public în 2015, rata miopiei în rândul copiilor şi adulţilor 

tineri din Europa şi Statele Unite ale Americii se dublase faţă de cea existentă în urmă cu 50 

de ani. O situaţie şi mai îngrijorătoare se petrece în China, unde, potrivit studiului, în urmă cu 

şase ani doar 10-20% dintre chinezi erau miopi, iar în 2015 procentul ajunsese la 90% la 

adolescenţi şi adulţii tineri.   

Acelaşi studiu arăta că până în 2020 o treime din populaţia lumii se va confrunta cu 

dificultatea de a vedea la distanţă. Miopia poate fi corectată prin purtarea ochelarilor sau prin 

intervenţiile chirurgicale, însă nu poate fi vindecată în totalitate. Miopia apare, de cele mai 

multe ori, din perioada copilăriei, chiar în perioada în care ochiul este în plină dezvoltare.  

În trecut se credea că miopia apare pe fondul moştenirii genetice, însă cercetările actuale arată 

că timpul petrecut în faţa calculatorului sau cu privirea aţintită asupra ecranului smartphone-

ului sunt principalii factori care conduc la apariţia deficienţelor de vedere.  

Cu cât copiii petrec mai puţin timp în natură, ei 

pierd capacitatea de a vedea corect, din cauza expunerii 

reduse la lumina naturală. Lumina este responsabilă cu 

eliberarea dopaminei în retină. Dopamina este un 

neurotransmiţător care blochează alungirea globului 

ocular, principala malformaţie specifică miopiei.  

Ideea că timpul cât mai mult petrecut afară, în 

special în copilărie, reduce riscul de apariţie a miopiei, 

este bazată pe studii epidemiologice care au urmărit 

acest fenomen de-a lungul anilor, potrivit 

cercetătorilor.   

                                                                                                          

                                                                                                               Prof. Gheorghe Nicoară 
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STUDIU PRIVIND IMAGINEA DE SINE ȘI COMPORTAMENTUL 

ALIMENTAR AL ADOLESCENȚILOR 

 

 

         Societatea contemporană promovează, din ce în ce mai agresiv, o imagine corporală 

neveridică, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Mass-media transmite, pe toate canalele de 

care dispune, diete, sfaturi, imagini cu siluete perfecte, ceea ce determină în rândul 

adolescenţilor o continuă senzaţie de nemulţumire şi frustrare, materializată prin adoptarea 

unui comportament alimentar neadecvat,  o imagine de sine negativă şi o stimă de sine 

scăzută. 

         Programul de intervenţie pentru îmbunătăţirea imaginii de sine şi a 

comportamentului alimentar, desfășurat în perioada 2013-2015,  a avut două direcţii 

principale, aceste direcții fiind urmărite și în cercetarea care se desfășoară și în anul școlar 

curent: o direcţie constatativă, care urmăreşte o analiză cantitativă a problemelor, şi o direcţie 

ameliorativă, care urmărește  îmbunătățirea  imaginii de sine și a comportamentului alimentar 

al adolescenților.  

                Studiul desfășurat în anul școlar 2013-2014, a fost realizat prin utilizarea a două 

chestionare care au fost aplicate unui număr  de  cinci sute şaizeci şi şase (566) de adolescenţi, 

elevi ai şcolii,  aparţinând claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a. Adolescenţii au vârste cuprinse 

între paisprezece ani şi nouăsprezece ani. Distribuţia pe sexe este următoarea: trei sute treizeci 

şi şase dintre respondenţi sunt fete, iar restul, adică două sute treizeci sunt băieţi. 

           În anul școlar 2014-2015 studiul a continuat și a vizat elevii claselor a IX-a din 

școală. 

          Chestionarele folosite cuprind întrebări referitoare la stilul de viață și la imaginea pe 

care o au elevii despre propria persoană.  

         În acest articol vom expune doar  unele aspecte cuprinse în cercetare. Rezultatele, în 

întregime, pot fi studiate pe site-ul școlii. De exemplu, răspunsurile elevilor referitoare la 

micul dejun se prezintă astfel: 
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             O altă întrebare importantă în cercetarea de față a fost cea referitoare la curele de 

slăbire. Răspunsurile la această întrebare au fost următoarele: trei sute nouăzeci şi nouă (399) 

de adolescenţi nu au ţinut niciodată cură de slăbire, o sută şaizeci şi şapte (167) au ţinut cură 

de slăbire o dată sau de mai multe ori. 

   În cazul airmației: Câteodată mă gândesc că am mai multe kilograme decât mi-aş 

dori, două sute şaptezeci şi patru de adolescenţi dintre cei care au participat la cercetare, 

adică  40,48%, se gândesc că au mai multe kilograme decât şi-ar fi dorit. 

 Răspunsurile la aceste întrebări, dar și la altele cuprinse în chestionare  duc la câteva 

concluzii importante. Una dintre aceste concluzii este că există  adolescenți, dintre cei  

participanți la cercetare, care au comportament alimentar nesănătos, asociat unei imagini de 

sine negative. Această concluzie a dus la formarea unui grup de lucru pentru îmbunătățirea 

imaginii de sine și a comportamentului alimentar la care au contribuit doamna doctor 

Cristiana Stanciu, domnișoara asistent medical Adriana Munthiu și doamna profesor de 

educație fizică și sport Cristina Candrea și, totodată, domnul director adjunct Marius 

Muntean, pentru partea de logistică. 

       

                                                                          Prof. psiholog, 

                                                                                 Ileana Maria Ștefan    
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Comunicarea: nașterea, dezvoltarea și moartea unei societăți 

De-a lungul istoriei pentru a se adapta omul a 

fost nevoit să treacă printr-o mulțime de schimbări și 

provocări pentru a supraviețuii și evolua. Încă din 

preistorie lucrul care l-a diferențiat pe om de restul 

primatelor a fost rațiunea. Rațiunea, este acea 

caracteristică care îl separă pe om de restul ființelor, 

omul fiind din punctul de vedere al lui Aristotel un 

„animal rațional”. A fi rațional este sinonim cu a 

gândi,  iar a gândi este acea capacitate care presupune abilitatea de interpreta lumea din jur, de 

a folosi logica, de a testa anumite fapte sau credințe și de a combina informațiile deja 

existente pentru a crea informații noi. Deci, ființa care gândește ajunge să își formeze 

conștiința, acel eu interior ce reprezintă suma a ceea ce este, de aceea marele filozof francez 

René Descartes spunea „gândesc deci exist”.  

 Din capacitatea de a gândi a omului 

rezultă și nevoia de comunicare. Termenul 

„comunicare” provine din cuvântul latinesc 

„commūnicāre” care înseamnă „a împărtăși”. 

Întorcându-ne la epoca primitivă formele de 

comunicare erau foarte rudimentare deoarece 

creierul uman nu era încă dezvoltat suficient. 

Individul considerat superior era, în acele 

vremuri, cel care era în stare să se afirme cel 

mai bine la vânătoare, accentul punându-se pe 

forța fizică. 

Treptat, o nouă formă de comunicare a început să apară acum 35 000 de ani î.e.n. , și 

anume: pictura rupestră. În sfârșit, omul era în stare să își împărtășească sinele imortalizându-l 

pe pereții peșterilor. Vânătoarea, lupta, strădania, oboseala, acea dorință a omului de a 

supraviețui și de a excela a fost în sfârșit imortalizată în aceste desene aparent primitive, dar, 

substanțial, pline de înțeles și de trăire intensă, reprezentări care îl surprind  pe om în ipostaza 

de stăpân și cuceritor al naturii. 

Mai târziu, Neoliticul a adus o perioadă  în care oamenii nu mai trebuiau să-și dedice 

atât de mult timp vânătorii, din cauza descoperirii agriculturii care le-a oferit oamenilor 

capacitatea de a își conserva mâncarea pe timp îndelungat. Acest lucru a făcut posibilă cererea 

unor civilizații sedentare precum cea a mesopotamienilor. 

Această civilizație, pe lângă multe alte realizări, precum construirea primelor cetăți, 

ridicarea primelor temple religioase și descoperiri în domeniile astrologiei și al matematicii, 

au fost cei care au dat naștere unui mod de comunicare superior, literatura. 

Epopeea lui Ghilgameș (cca. 3000 î.e.n) reprezintă cea mai veche scriere literară fiind 

un poem epic care urmărește căutarea regelui Ghilgameș pentru imortalitate. Nevoia omului 

de a se  afirma și de a rămâne înscris în memoria generațiilor viitoare,  avea o metodă de 

potențare mult mai complexă printr-un limbaj evoluat și nuanțat. 
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Mult mai târziu în Grecia (cca 300 de ani î.e.n.) gânditori precum Aristotel și Platon 

prin ideile lor vor schimba cultura vremii  prin texte precum: Etica Nicomahică (Aristotel) sau 

Republica (Platon). 

Din această perioadă, civilizația umană va evolua enorm, iar valorile lumii greco-

romane vor fi impuse de către imperiul Roman (27 î.e.n.-285 e.n.)  teritoriile cucerite fiind 

obligate să accepte limba, obiceiurile și tradițiile cuceritorilor.  Pe de o parte, procesul de 

romanizare  a dus la o oarecare pierdere a identității popoarelor cucerite, dar, pe de altă parte, 

a dus la constituirea unei societăți civilizate. Dezvoltările tehnologice (ex. apeductele, 

drumurile din piatră cubică) și  ideologia romanilor au scos multe dintre popoarele cucerite 

din „întuneric”.  Influența romanilor a fost atât de puternică încât aceasta stă la baza societății 

occidentale moderne. De exemplu, codul de legi înființat de romani în perioada republicii,, 

„Leges Duodecim Tabularum”  (Legea celor Doisprezece Table) stă la baza codului juridic  

până în zilele noastre. 

Încetul cu încetul, Imperiul Roman a început să se destrame atât din cauze interne 

(interese politice), cât și din cauze externe (atacurile barbarilor) până în 285 e.n. când 

Imperiul Roman s-a divizat în Imperiul Roman de Apus (285-476) și Imperiul Roman de 

Răsărit (330-476). 

Căderea Imperiului Roman de Apus a 

dus la distrugerea a tot ceea ce a fost construit 

până atunci. Triburile barbare „au distrus” tot ce 

le-a stat în cale.  Monumente extraordinare au 

fost transformate în cenușă, apeducte și drumuri 

au fost distruse, iar modul de viață și de gândire 

roman au fost alterate de către barbari. 

În esență, lucrul care a dus la regresul 

unei societăți trainice care a fost clădită în sute 

de ani, a fost comunicarea ineficientă. Din cauză 

că liderii Imperiului Roman au pus accentul pe 

propria lor bunăstare, acest lucru a dus în timp la 

distrugerea imperiului. Președintele Consiliului 

European, Donald Tusk spunea că: „Civilizațiile 

mor prin sinucidere, nu prin ucidere”. 

În opinia mea, din momentul în care, valorile morale sunt uitate  și atunci când 

sentimentul de „apărare” al sinelui și al societății este 

suprimat, urmează inevitabil lipsa de comunicare și, 

în cele din urmă, decăderea. Comunicarea este cheia 

pentru a ajunge la realizările mari și mai important, 

este cheia pentru întreținerea lor. 

Astăzi, în epoca vitezei și a informaticii 

putem realiza într-un timp mult mai scurt ceea ce în 

trecut dura mult mai mult timp. De pildă, știrea că 

echipa preferată de fotbal a câștigat un meci 

important, prin intermediul noilor metode de 

comunicare face înconjurul lumii în literalmente câteva secunde. Astăzi, oameni care trăiesc 
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Deci, copiii dumneavoastră probabil că iubesc iPad-ul?", l-a 
întrebat el. "Nu l-au folosit. Limităm cât mai mult folosirea 
tehnologiei de către copiii noştri acasă", i-a replicat Jobs. 

Bilton scrie că i-a răspuns "printr-un suspin şi o tăcere plină de 
uimire". "Mi-am imaginat locuinţa lui Jobs ca pe un paradis al 
tocilarilor, că pereţii erau nişte ecrane tactile uriaşe şi că masa pe care 
mâncau era făcută din iPad-uri", adaugă el. 

Walter Isaacson, autorul biografiei lui Steve Jobs, i-a spus mai târzu 
că "Steve insista ca în fiecare seară (copiii) să ia cina la masa mare şi 
lungă din bucătărie, discutând despre cărţi, istorie şi o mulţime de 
lucruri". "Nimeni nu scotea vreun iPad sau computer. Copiii nu păreau 
deloc dependenţi de dispozitive", a adăugat el. 

(sursă: Mediafax) 

în colțuri diferite ale lumii vor avea acces la aceeași  informație în relativ același timp. Putem 

lua legătura cu alte culturi și idei atât de diferite și atât de depărtate prin apăsarea unui buton. 

Acest lucru este fără precedent în istoria omenirii! Secolul XXI este secolul care ne-a 

schimbat atitudinea complet atunci când vine vorba de comunicare și, de acolo, în toate 

domeniile vieții făcând Cu toate beneficiile aduse de tehnologia modernă, cred că ar trebui să 

avem în vedere și părțile negative pe care acesta le aduce și sper ca aceste probleme să ajungă 

în atenția cât mai multor oameni  pentru a evita sinuciderea societății noaste. Omul 

contemporan ar trebui să fie instruit cât mai bine în arta discernământului. Fiecare dintre noi 

ar trebui să fie în stare să ia doar informația de calitate din toată avalanșa informațională la 

care este expus. 

Rețelele de socializare sunt pline de informații total nenecesare precum tot felul de 

poze în care oamenii se strâmbă în tot felul de moduri ciudate, machiați și îmbrăcați într-un 

mod foarte ostentativ, sau niște citate din marii filozofi scoase din context și secate de 

înțelesul lor autentic doar pentru a obține niște „like-uri” de la niște persoane de cele mai 

multe ori necunoscute. Revenind la dorința omului de a se exprima și de a fi amintit în 

memoria colectivă acest lucru e într-un fel de înțeles. Problema este că în timp aceste lucruri 

vor duce încetul cu încetul la diminuarea creativității, iar cât de curând ne vom trezi într-o 

lume în care (parafrazându-l pe Balzac): „Superficialitatea este zeul la care se închină toți”.   

Mulți tineri folosesc în permanență aceste gadgeturi pentru „a fi la curent” sau „pentru 

a nu se plictisi”. Marele Steve Jobs, fondatorul companiei „Apple”, inovatorul și vizionarul 

care a făcut tehnologia accesibilă pentru omul de rând și a pus-o literalmente în buzunarele 

noastre a fost întrebat de jurnalistul american Nick Bilton dacă propriii săi copii iubesc 

iPadul?. Pentru că răspunsurile sunt surprinzătoare, transcriu câteva secvențe din interviu: 
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Mai mult de atât: 

realizat de: Drăghici Dorian Dumitru, cls. aX-a F 

coordonator: prof. Tereza Cândea  

 

Să înţelegem mai bine stresul 

 Termenul de stres, utilizat adesea exagerat sau impropriu în viaţa de zi cu zi, ridică 

stringente probleme de ordin practic : de la diminuarea impactului acţiunii factorilor de stres a 

căror număr, intensitate şi frecvenţă par a fi în creştere în condiţiile evoluţiei societăţii 

contemporane, la scăderea vulnerabilităţii faţă de stres sau la profilaxia unor tulburări 

psihocomportamentale. 

 Conceptul de stres, atât de “longeviv” (este obiectul unor preocupări permanente în cei 

aproape 70 de ani de când a fost introdus) şi de ”prolific” (există sute de mii de publicaţii pe 

această temă, neepuizată încă) a provocat efecte ambivalente în comunitatea ştiinţifică 

deoarece pe de-o parte a generat numeroase controverse, iar pe de altă parte a creat 

oportunitatea unor colaborări multidisciplinare, reunind specialişti din domeniul medicinii, 

complexitatea deosebită a conceptului, cât şi disputele generate de diferenţele de natură 

paradigmatică (ex.:mecanisme de apărare – în concepţie psihanalitică versus psihologie 

cognitivă), dar şi de terminologia predispusă la confuzii datorită insuficientei delimitări şi 

diferenţelor de traducere. 

 Stresul este o componentă inerentă a vieţii.H.Selye în 1978 afirma că “eliberarea 

completă de stres înseamnă moarte”.În limitele unor parametrii normali, solicitările mediului 

determină o reacţie de eustres (stres benefic pentru organism) sau neustres (stres care nu are 

nici un fel de efecte).Abia când depăşesc un anumit nivel de suportabilitate, ele induc 

distres.Pentru că reacţia de stres nu este deci omogenă, stresul pe care îl poate resimţi un 
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Se pare că există o oarecare susţinere ştiinţifică a ideii că tehnologia 

modernă poate fi dăunătoare. Un studiu asupra unor copii de 11 şi 12 ani, 

publicat luna trecută, a arătat că eliminarea unor dispozitiv digitale - inclusiv 

a televizoarelor - timp de cinci zile, conduce la o îmbunătăţire a abilităţilor 

sociale ale acestora. 

 

(sursă: Mediafax) 
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subiect are modalităţi şi intensităţi deosebit de variate (Miclea, 1991).Interacţiunea dintre 

organism şi mediu apare drept un element esenţial al vieţii şi impune o continuă adaptare a 

organismului atât filogenetic, cât şi ontogenetic. 

 Un model pertinent al stresului psihosocial trebuie să se bazeze pe  interacţiunea între 

individ şi mediu, a cărui solicitări necesită răspunsuri adaptative ce depăşesc uneori resursele 

personale, inducând modificări fiziologice şi psihosociale (Băban, 1992). 

 Cele mai importante implicaţii în consiliere le are modelul cognitiv-interacţional, fiind 

orientat asupra stresului ca proces, evaluările persoanei (primară şi secundară) fiind 

influenţate de factori personali, situaţionali şi ai interacţiunii dintre persoană şi situaţie. 

 Considerând stresul în cadrul paradigmei cognitive ca discrepanţă percepută subiectiv 

între solicitări şi autoevaluarea resurselor personale de a le face faţă, el apare ca unitate a trei 

componente (Băban, 2001) : 

 factorii de stres, care, în urma unei evaluări primare vor fi consideraţi fie 

pozitivi, fie indiferenţi, fie ameninţători; 

 resursele personale, care constituie obiectul unei evaluări secundare, fiind 

problematică discrepanţa între rezultatul subiectiv al acestei evaluări şi 

resursele reale. 

 reacţii la stres (fiziologice, cognitive, emoţionale şi comportamentale). 

 Stresorii (factorii de stres) sunt stimuli interni sau externi, suficient de intenşi sau 

frecvenţi, care solicită reacţii de adaptare din partea persoanei.Unii factori de stres pot fi 

modificaţi (ex.: imaginea de sine nefavorabilă poate fi schimbată printr-o mai bună 

autocunoaştere), alţii pot fi diminuaţi (ex.:probleme de comunicare cu colegii, profesorii, 

părinţii pot fi minimizate prin dezvoltarea abilităţilor sociale), iar alţii trebuie acceptaţi şi 

toleraţi deoarece sunt nemodificabili (ex.: pierderea unei persoane semnificative, accidente, 

dezastre) (Băban, 2001). 

 Resursele personale sunt considerate ca fiind totalitatea „capacităţilor cognitive, 

emoţionale şi comportamentale de a reduce, stăpâni sau tolera solicitările interne şi externe 

care depăşesc capacitatea de răspuns automată a organismului”(Băban, 2001, p.170).Autoarea 

consideră că adaptarea la stres implică  existenţa unor resurse reale, dar este puternic 

influenţată de evaluarea lor (subiectivă) de către persoană. Nu de puţine ori există o 

discrepanţă între resurse şi evaluarea lor : prezenţa unor resurse reale care sunt însă evaluate 

de către persoană ca fiind insuficiente şi generând astfel stresul.Se remarcă aici existenţa unor 

factori de protecţie care scad vulnerabilitatea la stres : autoeficacitatea, stima de sine, 

asertivitatea, optimismul, ideea de controlabilitate. 
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 Reacţiile de stres pot apare fie în perioada de anticipare a confruntării cu stresorul, fie 

în timpul confruntării, fie după confruntări repetate.Se consideră că există patru mari categorii 

de reacţii (Băban, 1998, 2001) : 

1. reacţii fizice\fiziologice cum ar fi : dureri de cap, de inimă, musculare, modificări ale 

apetitului alimentar, insomnii, oboseală cronică, viroze frecvente, tulburări digestive, stare 

generală de rău etc.(nemotivate medical\fără substrat organic) 

2. reacţii cognitive cum ar fi : scăderea capacităţii de concentrare, blocaje ale gândirii, 

flexibilitate ideativă scăzută, dificultate în luarea deciziilor, gânduri negative despre sine, 

lume, viitor, diminuarea creativităţii, dificultăţi de reactualizare etc. 

3. reacţii emoţionale cum ar fi : iritabilitate, frustrare, autoevaluare negativă, scăderea 

interesului pentru domenii care reprezentau înainte pasiuni (hobby-uri), instabilitate 

emoţională, anxietate, depresie, alienare, sentimentul de a fi neglijat, de a fi ridiculizat, de 

nerealizare, dificultăţi de relaxare etc. 

4. reacţii comportamentale cum ar fi : performanţe scăzute, absenteism, consum excesiv de 

alcool, tutun, utilizare ineficientă a timpului, izolare de prieteni, preocupare excesivă pentru 

activităţi rutiniere, comportamente agresive etc. 

 Astfel de reacţii, pe lângă faptul că variază în intensitate de la o persoană la alta şi nu 

este obligatoriu să apară toate, pot avea şi alte cauze, nu numai stresul. 

 Pentru a diminua stresul (a-l elimina este o utopie!) se recomandă mai întâi 

conştientizarea şi informarea referitoare la sursele şi reacţiile la stres, apoi dezvoltarea unor 

factori de protecţie care scad vulnerabilitatea la stres (dezvoltarea stimei de sine şi a 

asertivităţii, învăţarea unor tehnici de rezolvare a problemelor, de luare a deciziilor şi a unor 

asigurarea unui suport social adecvat. 

  

Bibliografie : 

Băban, A. (1992), Stresul psihosocial, în Stresul în sănătate şi boală, Derevenco P., Anghel, I., 

Băban, A., Ed.Dacia, Cluj-Napoca 

Băban, A. (1998), Stres şi personalitate, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 

Băban, A. (coord) (2001), Consiliere educaţională – ghid metodologic pentru orele de 

dirigenţie şi consiliere, Imprimeria Ardealul, Cluj-Napoca 

Miclea, M. (1991), Mecanisme cognitive de adaptare la stres, în Studia Universitatis Babeş-

Bolyai – Psychologia-Pedagogia, an 36, nr. 2, p.49 

Prof. Ioana Opriţa 
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Nichita Stănescu: „A venit îngerul !” 

 

prof. dr. Adina Sorohan 
 

Emoţia creatoare apare în cazul unei crize personale, se manifestӑ deseori ȋn timpul 

nopţii, „aceastӑ crizӑ interioarӑ ȋl poate transpune pe viitorul creator, de multe ori noaptea, 

ȋntr-o stare de transӑ corporalӑ, de angoasӑ albӑ, de extaz aproape halucinatoriu, de luciditate 

intelectualӑ acutӑ”1.  

În cazul creaţiilor ştiinţifice, criza este asemenea unei ȋncununӑri a unui  efort deosebit 

desfӑşurat pe o  perioadӑ mai lungӑ. Aceastӑ stare de surprindere se aseamӑnӑ unei regresii 

sau unei disocieri şi se caracterizeazӑ printr-o stare de izolare a creatorului: „…ceea ce simte 

el este de ordinul solitudinii totale şi al agoniei, asemenea lui Blaise Pascal convins cӑ 

retrӑieşte, ȋn noaptea scrierii Memorialului, noaptea lui Iisus din Grӑdina Mӑslinilor”2. În 

aceastӑ stare de singurӑtate absolutӑ se produce o expansiune a graniţelor fiinţei care permite 

accesul la o serie de realitӑţi psihice nefireşti: „Însӑ, ȋn existenţӑ, omul nu ȋncepe prin a ieşi 

dintr-un interior spre un exterior, ci esenţa existenţei este situarea ec-staticӑ ȋn spaţiul liber, ce 

ţine de esenţӑ, propriu locului de deschidere a fiinţӑrii”3.  

Punctul germinativ al operei  este cel care ȋmplineşte aşteptӑrile creatorului, ȋi 

redimensioneazӑ potenţialul: „Originea este provenienţa esenţei ȋn care se ȋmplineşte fiinţa 

unei fiinţӑri”4. Artistul de retrage din mijlocul solicitӑrilor lumii pentru a se ȋnchide ȋntr-un 

spaţiu intim, intrӑ apoi ȋntr-o stare de iluzie, asemӑnӑtoarea halucinaţiei. Starea aceasta se 

atinge şi atunci cȃnd fiinţa devine captivӑ şi ȋncepe sӑ-şi imagineze pentru a se elibera de sub 

povara constrȃngerilor exterioare. În clipa inspiraţiei, creatorul reitereazӑ momentul propriei 

naşteri, este cuprins de frigul din exterior, invadat de aerul din afarӑ, incapabil sӑ strige. Din 

aceastӑ stare de letargie, preia imprevizibilul,care posibil, pȃnӑ  acum fusese un obiect 

normal, dar este privit acum cu alţi ochi şi devine esenţӑ a creaţiei. 

Creatorul Nichita Stӑnescu confirmӑ materializarea scrisului ȋn timpul nopţii ca o 

formӑ de eliberare a tensiunii acumulate ȋn dimensiunea diurnӑ: „În genere scriu noaptea, 

seara sau chiar dupӑ miezul nopţii, descӑrcȃnd o electricitate adunatӑ de peste zi sau de peste 

sӑptӑmȃnӑ sau de peste lunӑ. Aşa se face cӑ sunt zile ȋn care nu scriu nimic şi sunt nopţi  care 

scriu indecent de mult”5. Afirmaţia poetului confirmă faptul că pentru el nu a existat o reţetă a 

scrisului, că el a acţionat intuitiv, imprimâmd pe hârtie trăiri spontane, emoţii acumulate în 

timp. Nichita Stănescu se înscrie în rândul celorlaţi artişti pentru care înserarea şi noaptea 

devin momente propice manifestării energiei creatoare. 

                                                           
1 Didier Anzieu, op.cit.,  p. 113. 

2 Ibidem, p.115. 

3 Martin Heidegger, op.cit.,p. 82. 

4 Ibidem, p. 72. 

5 Nichita Stӑnescu, Fiziologia poeziei.  Ediţie ȋngrijitӑ de Alexandru Condeescu cu acordul autorului, Bucureşti, Editura 

Eminescu, 1990,  p. 383. 
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Poetul receptează  energia viselor ca o normalitate, ca ceva firesc specific naturii 

artistului: „Nu neg că n-am avut un oarecare adaos literar tras de pe spuza unor vise de noapte 

fantastice simbolice sau uneori chiar mai reale decît realul”1. Spaţiul oniric sau cel al 

reveriilor devine generator al creaţiei, oferindu-i posibilitatea conturării unui univers imaginar 

inedit. 

Stadiul declanşӑrii emoţiei creatoare este identificat de Nichita Stӑnescu  la nivelul 

intermediar al simţurilor, ca o dorinţӑ acutӑ a organicului de a-şi depӑşi limitele impuse de 

fiinţarea ȋn teluric : „Eu nu mӑ pot ȋnfӑţişa ochilor tӑi şi nici auzului tӑu pentru cӑ eu nu sunt 

vedere şi nici auz. Eu locuiesc undeva ȋntre vedere şi auz, eu sunt o tȃnjire a tuturor organelor 

omului, atȃt de despӑrţite ȋntre ele; eu sunt o tȃnjire a organelor omului, o tȃnjire de 

cunoaştere, o tȃnjire a simţurilor, tȃnjire a ideilor lui cӑtre perfecţiune”2.  În momentul iniţial 

al creaţiei, fiinţa depăşeşte spaţiul limitat al locuirii în realitate şi pătrunde în universul 

senzaţiilor, acolo unde imaginaţia poate configura cele mai originale opere.  

Creatorul şi creaţia sunt ȋntr-o stare osmoticӑ, devin germene unic, se ȋntrepӑtrund, se 

prelungesc unul ȋn altul pentru a se identifica şi a se naşte complementare ȋn spaţiul realitӑţii. 

Atitudinea lui Nichita Stӑnescu ȋn faţa „tulburӑtorului <<nu ştiu ce>>” este o revelaţie a 

luminii: „Tu eşti ochiul omului din viitor, aşa cum prima celulӑ sensibilӑ la luminӑ se 

pregӑtea sӑ devinӑ ochiul omului de acum”3. Creator şi creaţie devin luminiscenţi ȋn actul 

devenirii: „ …te  compar cu viteza luminii, este o vitezӑ la care orice lucru se transformӑ ȋn 

luminӑ”4. Factorul declanşator al creaţiei se situeazӑ la limita dintre gȃndirea imaginarӑ şi 

gȃndirea noţionalӑ, „aşa cum tȃmpla se aflӑ ȋntre ochi şi timpan”5 şi dovada existenţei sale 

este „faptul cӑ noi te naştem ȋn poeziile noastre”6.    

În Geneza poemului, emoţia declanşatoare a creaţiei este revelatӑ ca un continuum 

zbucium fiinţial („Se zgȃlţȃie ȋnvelişul, se modificӑ ȋntr-ntruna, / rȃde şi plȃnge ȋn acelaşi 

timp”), devenind o reflectare a luminii, privirea fiind un intercesor  ȋntre microcosmul şi 

macrocosmul creator („ȋntipӑreşte cerul şi mai jos, copacii, / se lasӑ privit pȃnӑ cȃnd el ȋnsuşi /  

devine privire”).  

 Emoţia creatoare presupune plutire, mişcare primordială creatoare de noi lumi: 

„Emoţia colorează dar şi decolorează lumea, ea poate fi deopotrivă mereu crescândă şi 

descrescândă pururi”7. 

 Învelişul care devine privire  proiecteazӑ conotaţiile ochilor „ce se deschid ȋn mijlocul 

lumii” devenind „un semn cӑ harul a pӑtruns ȋn materie şi o transfigureazӑ ȋn materie de 

                                                           
1 Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, Antimetafizica, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1985, 

p. 271. 

2 Nichita Stănescu, Fiziologia poeziei,  p. 15. 

3 Ibidem, p. 16. 

4 Ibidem, p. 17. 

5 Ibidem. 

6 Ibidem. 

7 Ion Pop, op. cit.,  p. 83. 
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slavӑ”1. „Razele de luminӑ care strӑbat ochii oamenilor nu provin din aceşti ochi, ci din 

ochiul divin. Privirea divinӑ este substratul care face posibile privirile omeneşti. […] Ochiul 

uman decupeazӑ fragmente din razele luminoase, fiind un organ al conştiinţei individuale, 

finite. Atunci cȃnd vrea sӑ surprindӑ lumina divinӑ ȋn splendoarea ei, omul trebuie sӑ renunţe 

la organul sӑu vizual, adicӑ sӑ orbeascӑ”2. Prin orbire se ȋnlӑturӑ iluzia şi fiinţa creatoare 

devine clarvӑzӑtoare.  

Estompȃnd senzaţiile normale, eul creator ȋşi reorienteazӑ energiile eliberate spre un 

centru psihic profund. „El activeazӑ o percepţie empateticӑ, de naturӑ magicӑ, ce nu mai are 

nevoie de senzorii fizici, ci pӑtrunde direct, din interior, ȋn obiecte, refӑcȃnd relaţia de 

participare misticӑ la naturӑ”3. Se dezvoltӑ astfel ochiul lӑuntric care aparţine corpului astral 

al omului. „Ochiul interior este un simptom al zeificӑrii. Este o fӑrȃmӑ de dumnezeire 

inoculatӑ ȋn om pentru a-l propulsa spre ȋnӑlţimi”4. 

Ion Pop remarcă rolul transfigurant al emoţiei creatoare: „Emoţia, ca termen generic, 

nume al energiilor subiective transfiguratoare, este elementul pe care poetul îl propunea ca 

provocării, dinamizării, modelării ei ca spaţiu de rezonanţă”5.  

Starea de singurătate atât de necesară actului de creaţie este asimilată de Nichita 

Stănescu ca o voluptate atâta timp cât rămâne o „singurătate a gîndirii”6. În timpul declanşării 

emoţiei creatoare este nevoie ca trupul să rămână inert tocmai pentru ca gândirea să se poată 

manifesta liber: „Pentru gîndire, absenţa sau supunerea trupului într-un pat de lemn, într-un 

cub de vid, este fundamentală. Creierul, ca să fie liber, trebuie ca să uite de trup, dar, dacă 

moare cu gîndire, are nevoie de piramidă”7. 

Actul revelator este definit prin luciditate şi spontaneitate: „revelaţia este acel salt 

instantaneu şi lucid care pune în echilibru adevărul interior cu cel obiectiv. Ea nu are timp, nu 

are spaţiu, ea e simultană cu începutul şi sfîrşitul timpului şi simultană cu orice punct din 

univers. Ca ea să se producă, trebuie mai întîi şi mai întîi să se înalţe pe îndelete eşafodul, să 

se lustruiască butucul, să vină călăul îmbrăcat în cagulă şi, cu o singură lovitură de bardă, să 

reteze gîtul lung şi inconştient al prostiei care ţine legată steaua de celelalte stele”8. 

Creatorul liric se supune alterităţii, pulverizându-se în structura celor patru elemente 

primordiale, pentru a putea descoperi reveria creatoare a acestora, fiindcă fiecare dintre ele are 

puterea de a se regenera urmând circuitul firesc al transformărilor cosmice. 

„<<Neîntregul>>de care e dominat poetul, starea de fragmentaritate, de neîmplinire, toate 

                                                           
1 Corin Braga,  Nichita Stӑnescu. Orizontul imaginar,  p. 182. 

2 Ibidem, p.183. 

3 Ibidem, p.187. 

4 Ibidem, p.188. 

5 Ion Pop, op.cit., p. 82. 

6 Nichita Stănescu însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu, op.cit, p. 128. 

7 Ibidem, p. 129. 

8Ibidem, p. 135. 
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acestea contribuie la conturarea unui univers al contrariilor, al limitelor de neatins şi al 

contururilor sparte”1. 

Procesul creaţiei este marcat la început de amintirile fiecărui creator despre ideile 

esenţiale ale umanităţii. Numai după ce trăieşte în universul ideilor creatoare ale marilor 

gânditori, eul creator se poate desprinde pentru a-şi configura un sistem propriu de valori şi a 

sălăşlui într-o matrice creatoare personală: „Adevăratele amintiri sunt cele ale formaţiei unei 

conştiinţe, acelea care şlefuiesc cu carnea vie a experimentului, care îmbracă şi dau trup şi 

fiinţă devenirii unei idei despre lume, unui punct de vedere mai general de abordare a Nichita 

Stănescu este convins că orice poet reface într-un fel destinul înaintaşilor săi, creatori de 

poezie: „Decursul vieţii unui om care are chemarea poeziei este neobişnuit de interesant 

pentru că, mai mult sau mai puţin, el rezumă decursul altor existenţe, fiecare din aceste 

existenţe avînd, bineînţeles, ca trăsătură de conştiinţă, sentimentul alături de idee”2. 

Declanşarea emoţiei creatoare este în strânsă legatură cu fenomenul renaşterii, al 

rupturii de tot ceea ce este cunoscut, pentru a lăsa loc originalităţii: „… fiecare secundă de 

luciditate e un fel de a-ţi lua viaţa de la început, de la zero. M-am surprins de multe ori dorind 

să-mi iau viaţa de la zero”3. O operă nouă nu se poate realiza în legătură cu trecutul, creatorul 

trebuie să se rupă de tot ceea ce reprezintă moştenirea trecutului şi să se arunce necondiţionat 

într-un spaţiu al ideilor personale, să apeleze la manifestări ludice pentru a obţine un produs 

original. 

Poezia stănesciană nu este o consecinţă a unei suferinţe depozitate în subconştient, ea 

este o construcţie fundamentată pe structura mare a speciei: „Poezia nu este rodul unei traume 

fundamentale şi, în genere, neg trauma ca sursă de inspiraţie a poeziei. Ca şi filozofia, poezia 

îşi trage străfundurile din specie, iar nu din individ. Ea este neînţelepciunea înţelepciunii, 

după cum filozofia este înţelepciunea neînţelepciunii”4.  

De unde provine firescul stării creatoare la Nichita Stănescu? Din natura sa pulverizată 

în elementele din care este construit omul ca fiinţă primordială. În illo tempore, omul avea 

conştiinţa actului creator şi pentru a o regăsi, în timpul existenţei sale, trebuie să să se 

regăsească în unităţile imaginare ale celor patru elemente.   

Cristian Moraru consideră că: „…deopotrivă materia (lumea înconjurătoare, cosmicul, 

acvaticul, vegetalul) şi umanul zac în somnul precedent trezirii lor la fiinţă”5. Nichita 

Stănescu îşi doreşte să recupereze acele trări mocnite din timpul „zacerii”, pentru că ele sunt 

îmbogăţite cu esenţa energiilor primordiale şi pot genera stări inefabile ce produc explozii 

creatoare în inerioritatea fiinţei. Prin actul regresiei, poetul intră în rezonanţă cu formele 

predefinite ale regnurilor, astfel că va reuşi în poezia sa, cu multă naturaleţe, să reflecte 

fenomenul întrepătrunderii genurilor şi speciilor, dar şi metamorfozarea umanului în 

structurile celorlalte regnuri. 

                                                           
1 Iulian Boldea, De la modernism la postmodernism, Târgu-Mureş, Editura Uniersităţii „Petru Maior”, 2011, p. 122. 

2  Ibidem, p. 119. 

3 Ibidem, p. 271. 

4 Ibidem, p. 272. 

5 Cristian Moraru, Nichita Stănescu-sistemul poetic, Postfaţă la Nichita Stănescu, Poezii, Bucureşti, Editura Minerva, 1988,  

p.337. 
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Valeriu Cristea constată fenomenul ieşirii din sine în cazul poeticii lui Nichita 

Stănescu confirmând astfel procesul pulverizării sinelui şi al existenţei formelor alterate ale 

conştiinţei: „Nichita Stănescu se sufocă în propriul eu, şi ceea ce îl caracterizează în primul 

rînd e aversiunea sinelui faţă de sine, greaţa de unicitate”1. Creaţia stănesciană devine o 

pluralitate de sensuri, o operă anarhetipică2 din care cititorul poate recupera sensul acolo unde 

simte că intră în rezonanţă cu imaginarul poetic. Nichita Stănescu şi-a conştientizat rolul de 

fiinţă perpetuată în timp şi spaţiu, de eu dezlimitat şi nu există în opera vreo dorinţă de 

înglobare. El se simte natural răspândit, prin fiecare celulă, în spaţii cosmice infinite şi în 

unităţi temporale universale. 

Imaginea poetului  scriind dintr-un talent nativ, năvalnic, fără restricţiile impuse de 

raţiune, este surprinsă şi de criticul literar Daniel Cristea-Enache: „Imaginea unui Nichita 

Stănescu scriind din pur talent, dintr-o inspiraţie năvalnică, fără suport cerebral (şi fără un 

fundal cultural, în sens larg) este şi astăzi persistentă”3.  

Discutăm despre un poet atipic, un 

talent nativ care nu a avut nevoie de un cadru 

special sau de o reţetă pentru a-şi scrie opera. 

Nu   a încercat nici măcar să-şi organizeze 

poeziile după o logică aparte, personalizată, a 

preferat ordinea în dezordine, naturalul în 

prenatural, existenţa în nonexistenţă. Datorită 

personalităţii sale a reuşit să distrugă sistemul 

de reguli şi să ofere o poezie liberă, texte cu 

mesaje ambigue, dar care pot fi receptate de 

lectori competenţi. Imaginarul stănescian 

conduce la îmbogăţirea imaginarului fiecărui 

individ care întră în contact cu materializarea 

sa. Nichita Stănescu ne oferă prin opera sa 

şansa de a fi liberi. Depinde de fiecare dintre 

noi cum ştim să ne folosim de această libertate 

a gândirii.  

„A venit îngerul” este pentru Nichita 

Stănescu o stare intrinsecă, firească. Nu e un 

impact al unui element exterior, este o 

implozie, o răvăşire a preaplinului fiinţei în 

natura creatorului. „Îngerul” vine din sămânţa 

divină, care se află în fiecare din noi de la 

începutul lumii. În postura de fiinţe creatoare 

avem datoria de a reitera imaginea „îngerului” 

pentru a construi  noi universuri la nivel ideatic. 

                                                           
1 Valeriu Cristea, Interpretări critice, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1970, p. 83. 

2 Corin Braga defineşte anarhetipul ca „un mecanism de creaţie, ca un <<un duct>> epic sau liric ce evită, în 
desfăşurarea operei  respective, într-un mod  deliberat (chiar dacă nu a fost explicit teoretizat de autor în acest sens), 
asociaţiile şi conexiunile, succesiunile de imagini, de scene, de situaţii ce duc la constituirea unui sens global al 
textului” (Concepte şi metode în cercetarea imaginarului:dezbaterile Phantasma, Iaşi, Polirom, 2007, p. 21-22). 

3 Daniel Cristea-Enache, op.cit., p. 31. 
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O cușcă infinită 
Vremea a trecut demult, 

Iar sufletul e ca și vândut... 

Amintirile rămân însă vii, 

Încercând să oprească armele lumii. 

 

Ploaia iarăși a venit, 

Banca plină de amintiri 

E acum din ce în ce mai udă, 

Spălând, din nou, orice urmă. 

 

Umbrele nopții iarăși s-au deschis, 

Umbrele vieții iarăși s-au închis. 

Tot ce văd e alb și negru, 

Tot ce simt e încă sobru. 

 

Încerc să alerg pe calea cunoașterii, 

Încerc să evadez din cușca singurătății, 

Să aprind din nou focul gheții, 

Să am un vals... 

Valsul mirelui si miresei. 

 
Budin Adela Ioana, clasa a X-a C 

Noapte albastră 
Pierdută-n lumea mare, 

Pierdută-n veșnicie, 

E noaptea, ce pustie,  

Cu o mângâiere învie. 

 

Acum în miez de noapte, 

Caută-n neștire, 

Noaptea cea albastră 

Un glas de nemurire. 

 

Deșertul e mai palid, 

Nisipul mai greoi, 

Căci, sufletele caută, 

Norii tot mai goi. 

 

Ea strigă îndurare... 

În cumplita-i tăcere, 

Ea strigă îndurare... 

În visele mele. 
 

 

Budin Adela Ioana, clasa  a X-a C 

 
 

Prada 

 

Păzești atent, și-aștepți să iasă... 

Pândești atent, și-aștepți să crească... 

Aștepți momentul potrivit, 

Clipești și... prada a ieșit. 

 

Vânezi și crezi ca-i reușit, 

Te lupți, te îndărjești, 

Dar dacă pierzi... tot tu căștigi... 

O nouă pradă a ieșit, la momentul potrivit. 

 

 

Dai totul sau nimic, 

Dar în final... ai reușit, 

O să vânezi la nesfârșit, 

Odată ce prada a ieșit.   

                  

Budin Adela Ioana, clasa  a X-a C 

Profesor coordonator: Cândea Tereza 
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Old life, gold is 70… 

I was reading a magazine when the bell rang, a long, harsh and loud sound, as it 

sounds when I try to raise up and all my bones snap. What’s the matter whit this kind of 

people who set out to visit old men when tkey are lying on their armchair? I bet they just 

don’t know I’m getting on for 70! However, I opened the door  and, determined to welcome 

my guests with a frow n sight, I was at least astonished to see that nobody was in front of my 

flat. Only a little note had been left there, on the threshold. “Hello guy”, I thought, “I’m 70 

years old, it’s a real challenge for me t bow down to take it!” 

I took the little note with me and the way back to my armchair seemed to me very, 

very long and full of useless carpets which had no other trade but make me stumble all round 

the year, 365 days, because my daughter who looks me up twice a month insists to keep them 

right there. I finally carried off to lie again on my armchair, being more than very happy to hit 

upon my glasses up to the paper. After a quick glance to the note, I was convinced that 

someone is looking on his duty to destroy my day. All I made out was that someone has just 

invited me to the window. What other meaning could have the words: “Come and see me?”  

Are they joking? No sooner had I I managed to lie down without any breaking bones that they 

came to me to do something?! I’m stubborn at all and I decided not to do what the note had 

proposed me. I closed my eyes trying not to bargain for my pains and aches sticking all my 

old body. 

But then, something cropped up, a problem which had tormented me all my life, every 

day since I was born, and with a higher frequency since I started to get older and older: the 

need to use the bathroom.  Don’t laugh, it’s an awful action which wakes me up every 

morning or makes me raise up just when I stay most comfortable. But it was not such a huge 

disease, for I had already acquired tastes in this kind of challenge coming up against in my 

daily life and, according to my better judgment, it hadn’t taken me more than fifteen minutes. 

After I carried out that annoying activity, I remembered about the note.  Being more skeptical 

than curious, I came in the nearby of the window, convinced that a little piece of paper 

couldn’t fall for me. True! There were the same building I had seen last time when I had 

stayed in front of the window.  The same cars. The same people. Just a bird was standing on 

the sill. That kind of birds having a sadistic pleasure to wake up at five o’clock in the morning 

and to sing up to the moment they managed to make me wake up also. And then kept silent 

and sang no more. And then I had to go to the bathroom because of them.  And then I can 

sleep no longer. So the bird was no the perfect sight I expected.  But in that moment it opened 

its mouth and spoke in my own language, saying to me: “I’m free. You’re old!” and then flew 

and that was all. I had just sigh, deep, resounding. Turning back to my armchair, I felt 

somehow forced to recognize that the bird was right. I’m old.  

And now I’m looking on this paper where I have just written all this and ask myself if 

I’m mad or not. Probably yes. Or not. Probably that bird was just my own fancy, but all I need 

to know is that she was right. My old body hold me tied inward. But now I’m free because I 

put my armchair in front of the window.  And, instead of reading my newspaper, I’m writing 

something. This I have just written. And from time to time I raise up my eyes to see. What? I 
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don’t know. But in case that the bird comes again, I want it to see that I’m free. Due to the 

fact that I’m old. I hope that it will come a little bit later. I have to go to the bathroom.   

 

Elev IGNAT REBECA                                                                                   Prof. coord. ANAMARIA RADICIU 

 

 

 

 

 

Funii de pânză de paianjen 
 

Zăcea atârnat de zidul alb, ca toate zidurile din templele în care se închisesera icoanele 

ca algele in inima mării, un portret al celui ce fusese odata Marele Deltas. Aşa cum stătea 

sprijinit pe coate, părea că lumea întreaga trece drept număr imens prin faţa minţii sale mult 

prea luminate pentru a o percepe altfel. Masa de mahon ce îi ascundea parţial chipul de 

Apollo era acoperita cu tablele legii lui matematice. Si nu două, ci multe, mari ca nişte hărţi 

ce-şi făcusera veacul socotind trecerea anilor. La picioarele lui se întind covoarele persane 

care nu-l impresionau mai mult decat zidul alb care le continua. Aşa gânditor, fără sa pară 

însa un visător pierdut, singură linia adânca din mijlocul frunţii sale pare sa aibă viaţă. Si apoi 

evident, ştiindu-se stăpân peste ceea ce e viaţa , fiindcă e conştient că totul se rezumă la cifre 

si fiindcă cifra e în mâna lui dreapta ce se sfârşeşte elegant cu o mănuşă si un stilou, el stă 

întins pe un divan ascuns de masa de mahon, acoperită cu tablele legii, umplute de cifre, în 

care Marele Deltas îşi pecetluise înţelepciunea.  
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Ştergând praful în templu, slujnica îşi ridică pentru a suta oară ochii spre tabloul cu un 

bărbat ascuns de masa de mahon acoperită cu cifre, tablou care i se pare, în ciuda puţinelor ei 

legături cu zeii,  nepotrivit într-un templu. Şi nu doar atât, dar chipul lui care pare a şti ce se 

ascunde dincolo de peretele alb o fascineaza şi se trezeşte dorindu-şi din nou, pentru a mia 

oara, ca pictorul să fi îndepartat masa de mahon ce astupa pe jumătate trupul Marelui Deltas. 

întoarse spatele tabloului ca să şteargă rama cadastrului din templul în care oricum nu mai 

călcase niciun închinător de câţiva ani buni, întrebându-se dacă el o vede aşa, stând cu spatele 

şi dacă o gândeşte în cifre. Se înfioră. Nu vrea să-şi ridice privirea spre el, fiindcă scăpase 

mătura din mână şi nu dorea să-i vadă zâmbetul batjocoritor în timp ce calcula înălţimea de la 

care căzuse mătura, aria secţiunii de cerc pe care o descrisese si viteza. Sau poate nu văzuse 

prea bine de masa de mahon şi acum se chinuia încercând să vadă ceva peste ea, deranjându-şi 

tablele legii. Cu siguranţă aşa se şi întâmplase, căci Phitya poate vedea cuta adâncă a frunţii 

adâncindu-se şi mai mult. Respiră greu si se aplecă să apuce obiectul pierdut, dar cu o 

încetineală calculată, ca să îi dea timp Măreţului să socotească raza, aria descrisă, mai puţin 

viteza… 

Tresare în timp ce vede pe peretele din dreapta, în colţ, un păianjen. Pesemne nu mai 

ştersese praful aici de mulţi ani, fiindcă de la evenimentul cu mătura rămăsese în faţa 

tabloului privind tablele legii lui, încercand să le inţeleaga, ca să-l inţeleagă pe Deltas. Şi când 

te gândeşti că petrecuseră atâţia ani împreună şi aşternutul gândurilor lui îi era tot necunoscut, 

el era înca doar Marele Deltas pentru ea… îşi trecu mâna prin păr înţelegând că încărunţise. 

Anii se scursesera peste trupul ei, era limpede ca lumina zilei ce intra pe fereastra din tablou 

în camera unde matematicianul îşi abandonase trupul pe divan. Imbătrânise şi el, putea să-i 

vada cuta frunţii adâncă, la fel cum o vale tot scade şi involuntar începu sa-i calculeze 

adâncimea. Invăţase totuşi ceva de la el în toţi aceşti ani. Dar păianjenul îşi începu lucrul 

neoprit de gândurile ei, ţesând o pânză subţire, alba şi lipicioasă. Phitya îl urmăreşte atentă, 

fără să-i pară rău că începuse cu masa de mahon ce oricum astupa trupul iubitului ei. Apoi 

tablele legii deveniră neclare, slujnica simţind cum i se împăienjenesc ochii când incercă din 

nou, ca în toţi aceşti ani, să le înţeleagă. Dar pânza de păianjen acoperise deja lumina din 

cameră şi parte din trupul apollonian. Incet, se îndreptă spre zâmbetul lui, spre mâinile lui, îi 

înghiţi stiloul. Phitya îşi luă rămas-bun de la fiecare parte din sine pe masură ce paianjenul iîşi 

desăvârşea lucrarea. Apoi, când păianjenul ajunse aproape de cuta din fruntea Legiuitorului de 

cifre, slujnica îşi adună ultimele puteri şi ridică cu greutate mătura, să ucidă păianjenul. Dar 

aceasta căzu neputincioasă din mâinile ei, descriind o arie ciudată, adâncind pentru ultima 

dată fruntea lui Deltas, cuta ce deveni tot mai adâncă până ce înghiţi păianjenul. Cu un ultim 

efort, Phitya, în căderea ei, se prinse de masa de mahon răsturnand-o împreuna cu tablele ei şi 

eliberând în sfârşit trupul iubitului ei… 

Zdrobit de podea şi acoperind protector o mână de cenuşa, un tablou doarme cu faţa în 

jos acoperit de o panza veşnica de păianjen… 

Peste deal, bat în sat clopotele din biserica veche, în ceasul de amurg, ducând cu el 

mireasma de pânze vechi, ca la o nuntă sfârşită, în timp ce sătenii se întorc să mai petreacă o 

noapte împreună, sub nevăzutele pânze de păianjen din colţuri… 

 

Elev IGNAT REBECA                                                                                   Prof. coord. CRISTINA STERCA 
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On Reading 

 

Each book is a new universe and each of us are time travelers, going back and forth 

through light years in order to explore the pristine, ethereal wonders of a new, serene, yet 

utterly troubled galaxy. One's thoughts are like stars that cannot be fathomed into 

constellations. But every once in a while, so perfectly are the stars laid out on the sky that one 

cannot help but stargaze speechlessly, as he has finally found the most foolproof alignment 

that ever was: reading.  

Reading is to experience one's mind dancing harmoniously with another's, no matter 

what tune is playing, what century it is or what the location is. These are mere insignificant 

details, as reading has the ability of teleportation, allowing people to walk the eerie, foggy 

streets of a 19th century set England, haunted by the frightening presence of Jack the Ripper 

or to somehow witness the uniqueness and sheer craziness of the '69 Woodstock Festival, 

with roving goosebumps. Not only do books serve as a solid proof of notable historical events 

from long gone eras, but they also offer an authentic insight into people's mentalities, beliefs 

and lifestyle in a detailed manner. 

Furthermore, books help one build a ladder of knowledge to see beyond the high walls 

of foolishness and shallowness, to understand issues beyond limited abilities and reach their 

desired spiritual status. Once the walls crumble behind them, people are able to fly, to sit on 

fluffy, cloud-made sofas and let their minds wander free in an endless search of new 

possibilities and adventures.  

Through carefully written pages people can discover the inner workings of one's mind, 

deeply etched in the subconscious mind. Even the conscious mind suffers momentary lapses 

of reason and discloses secluded thoughts, which gather in a kaleidoscope like tiny, colourful 

pebbles and bits of glasses, consequently producing something of mass proportions: books. 

Madalina Cetean 

Coordinating teacher Lucia Dreghiciu 
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Pădurea Cărţilor 

 

Eram la bibliotecă şi citeam o carte cu basme. După puţin timp, moş Ene a venit la 

mine şi m-a dus în minunata lume a viselor. Când m-am trezit, eram într-un ţinut îndepărtat al 

cărţilor, lângă o pădure mirifică. Pădurea Înţelepciunii. Copacii cei înalţi aveau coroanele în 

formă de cărţi magnifice. Ele sunt instrumentele de perfecţiune a minţii, un labirint al 

cuvintelor magice care ne ajută de câte ori avem nevoie. Fiecare carte poate să închidă în ea 

un suflet, iar când o atingi cu ochii şi cu mintea, îţi dezvăluie toate secrete ei. 

Coroanele copacilor sunt ca nişte vrăjitori din care ies tot soiul de imagini care tulbură 

minţile oamenilor. Adierea vântului culege substantivele din bătrânii copaci şi le transformă 

în figuri de stil, pe care le răspândeşte în tot ţinutul cărţilor. Pădurea cu mirosul ei de cerneală 

ne îndeamnă să descoperim tainele inspiraţiei. Epitetele, asemenea rândunicilor se joacă de-a 

prinselea prin paginile fine şi catifelate ale copacilor. Firele de iarbă stau drepte ca soldaţii în 

război. Cărarea care ducea spre inima misterioasă a pădurii era bătătorită de dansul liniştitor al 

animalelor. În mijlocul ei se afla izvorul personificărilor unde lebedele se bălăceau în apa 

cristalină. Această pădure misterioasă ascunde cele mai mirifice poveşti din întreaga Lume a 

Cărţilor.  

La marginea pădurii 

se afla râul Epitetelor care 

străbătea Ţara Cărţilor 

Magice. Din nefericire, 

această călătorie a luat 

sfârşit şi m-am trezit în 

bibliotecă. A fost cel mai 

frumos vis şi mă voi 

întoarce mereu în Pădurea 

Înţelepciunii şi a Speranţei.  

 

       Bâja Alexandra,  Clasa a VI-a A 

                                                Profesor îndrumător, Maria Manciulea   
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Resurrection 

 
 I remember it was a pause between the opposing miseries of summer and winter, a 

bittersweet April, when I was invited to an outdoor classical concert which was eagerly 

anticipated by people of all ages in France. Throbbing with life’s grim notes of passion and 

tragedy, the magical Paris appeared as a city of extreme contrasts, where the latest technology 

was equally as important as ancient customs were. The roads were congested with vehicles 

from sparkling limousines to dusty buses whilst countless hordes of people were streaming 

past on the pavements and in the crowded narrow alleyways, the senses of pedestrian were 

bombarded with a bewildering variety of sights and smells. 

 Not far from the chaotic, cramped city centre, a large imposing building with a quaint 

architectural style was dominating the skyline. A deafening babble of voices were squeezing 

at the front door hoping to get inside while few exquisite, stylish coupled were permitted to 

enter the building’s backyard designed as a concert hall. Reaching the destination, a faint 

smell of crushed grass wafted up from the entrance of the overcrowded yard infiltrating my 

lungs with an endless stream of allurement.  

 In emerald tufts, purple, blue and white flowers like sapphires, pearls and rich 

embroidery were stealing and giving a spellbinding odour, sinking in shimmering vases on the 

circular tables. On each glazing, immaculate table cover, two porcelain puppets were holding 

hands graciously with a paper mache made marionette as if they wanted to play waltzes as a 

trio. Near the dark-green heart-shaped leaves of a labyrinthic bushes, liliac, magnolia and 

forget-me-not scents wreathed ethereally. From the tiniest pores to the most vivid unfurl, 

delicate petals, the floral perfume was deluging the yard with a perpetual motion of a spinning 

ballerina trapped inside a music box. 

 The huge porch of the building was decorated with bleached golden curtains flowing 

in ample draperies on the floor, depicting a majestic opera scene. Resting her left elbow on a 

wooden column, a young, naive Ophelia with a glittering daisy disseminated in her ginger 

hair was gazing reluctantly at the crowds of wealthy people. Her tanned skin would lighten to 

a colour that looked like old paper but the consistency was more similar to thin glass. 

Wearing a little white dress, that girl with button nose and chubby cheeks resembled so gently 

a newborn fawn while next to her a woman appeared as a glorious contradiction. Meditating 

upon something non-perceivable, she was the kind of mysterious woman that displayed skin 

as clear as fresh snow and mascara almost as dark as her little black dress. Her long eyelashes 

were fluttering dramatically. Her eyes’ mesmerizing shade of blue became sweeter than 

Juno’s bruised lids. Fixing a red silk rose in her perfectly-curved black curls, her full pink lips 

offered a rare smile with a quality of eternal reassurance in it. 

 The two female characters opened their worn and scratched leather, specially designed 

briefcases and carefully a small wooden violin and an antique English cello turned into 

bracelets at their hands. The soloists lifted the musical instruments and settled them cautiously 

under their chins. Synchronized, the skinny bows began to dance over the taunt strings 

whereas their hands moved to a different rhythm and at the other end of the instruments 

creating a sweeter melody than the world loudest explosion. 
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 A mosaic of heaven and hell, solstice and equinox, the two women were raising their 

fingers with a calm state of well-practiced precision when a slightly eccentric man soiled on 

the stage. As an artist accompanied by his muses, his lips separated like dark clouds with a 

voice of thunder when he started singing. His wet, hungry-yearning-to-taste-the-sea mouth 

could climb intricate scaffolds of words to reach the highest cathedral ceilings. Each syllable 

hit like lighting on the skin of those who were near and bolts of electricity appeared in the 

sky. More like a transparent, paradoxically iridescent creature than a human being, his 

shoulders bladed sticking out as if they wanted to grow divine wings through that black suit. 

 One could not help but be struck by the beautifully orchestrated and choreographed 

rousing music that ignited in the onlookers’ hearts an endlessly bursting monument of 

transcendent passion. Richly blent with rainbow-tinted floods, the avalanche of musical notes 

illuminated the whole off-hand concert hall. 

 The event will be remembered and talked about for a long time to come because 

vulnerability and insecurity have somehow found a musical way to seep into the cracks of our 

spines and the voids of our souls calling the most human flaws home like a resurrection. 

 

                                                                                  Ioana Moldovan, clasa a X-a B 

                                                                                  Coordinating teacher Lucia Dreghiciu 
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SCRISOARE CĂTRE CĂLĂTORUL FRANCEZ DIN 

OPERA BALTA-ALBĂ DE VASILE  ALECSANDRI 

Sebeş, 

06.04.2016 

Dragă călătorule,  

După cum spunea un celebru scriitor şi jurnalist, „dacă am cunoaşte toate 

dificultăţile ce ne aşteaptă de-a lungul unei călătorii, nu am mai pleca deloc de 

acasă”, te povăţuiesc să te înarmezi cu multă răbdare şi o doză suficientă de 

optimism pentru a descoperi frumuseţile mai mult sau mai puţin ascunse ale 

Valahiei de astăzi. 

Dacă eşti explorator prin 

excelenţă, vei descoperi şi astăzi 

comori tăinuite ce se arată doar 

unui ochi pătrunzător şi cu 

dragoste de frumos. Chipul 

feciorelnic de atunci al Valahiei 

şi-a mai pierdut din prospeţime, 

având însă un farmec  aparte de 

codană cochetă care seduce prin 

parfumul discret al vâlcelelor înflorite, umbra codrilor sălbatici încă pe culmi de 

munte, izvoare cristaline şi oameni simpli şi cu sufletul deschis. 

Dacă paşii te vor purta spre inima 

târgului, vei trăi miracolul trecerii 

timpului. Trăsurile de altădată s-au 

prefăcut, ca în poveste, în maşini 

zgomotoase, mai mult sau mai 

puţin strălucitoare, la fel cum şi 

târgoveţii au devenit oameni ai 

timpului lor, mereu grăbiţi să 

ajungă undeva, prea ocupaţi să trăiască o viaţă pe care nu o doresc. 
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Caldarâmul a rămas, pe alocuri, la fel de prăfuit, dar acum ai de unde alege 

atunci când, ostenit de atâta zgomot şi imagini care se rotesc precum un carusel 

în jurul tău, vei voi să te adăposteşti într-un han, vei găsi destule locuri în care 

să te bucuri de o primire caldă şi un pat proaspăt primenit şi ademenitor. 

Depinde numai de câţi bănuţi mai ai în chimir, oamenii tratându-te altfel când 

simt că ai teşchereaua plină. Aceştia sunt amabili şi se fac luntre şi punte pentru 

a-ţi intra în voie, dar dacă vei avea chimirul gol, caută înţelegere şi adăpost mai 

la margine de târg, ori la vreun ţăran milos şi cu frică de cele sfinte. Acolo, vei fi 

aşezat la masă împreună cu o droaie de copii şi alţi membrii ai familiei din trei 

generaţii. Ei vor şti să îşi împartă puţinul cu tine, întrucât au învăţat de mici că 

„unde mănâncă cinci, mai au loc câţiva”.  

În caz că vei voi să călătoreşti pe drumurile Valahiei de azi, să nu fii mirat de 

faptul că au rămas, în mare parte, la fel cum le ştiai. Românul se obişnuieşte 

greu cu munca, mai ales când nu are multe de câştigat. Cei care conduc ţara au 

avut grijă în ultimele decenii să îşi strângă averi fabuloase, fără a le păsa ce lasă 

în urma lor. Din această cauză, te sfătuiesc să pui bază pe trenuri doar dacă 

doreşti să petreci o veşnicie în vagoane murdare şi să întârzii un veac până vei 

ajunge la destinaţie. 

Nu te mira nici de moda vremii, deoarece timpurile când lumea se îmbrăca după 

ultimul jurnal de la Paris au trecut de mult. 

Fii, călătorule, cu inima deschisă şi iubeşte călătoria aceasta cu bunele şi mai 

puţin bunele ce ţi se vor arăta în cale, întrucât „cea mai mare plăcere a vieţii este 

să călătoreşti”.(-Robert Louis Stevenson) 

Cu drag, 

Antonia Lemeny 

Prof. coord. TEREZA CÂNDEA 
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 Călători în tainele bibliotecii 
 

 

         Biblioteca este un loc special, un loc unde mergem să ne întâlnim cu cartea, un lăcaș de 

cultură în care găsim informațiile de care avem nevoie. În bibliotecă ne hrănim sufletul și 

mintea cu cele mai diverse cunoștințe. Oricine dorește să petreacă un timp într-o ambianță 

culturală, intelectuală și prietenoasă trebuie să treacă pragul unei biblioteci. Acolo nu e nevoie 

„să sapi“ ca să găsești comori, ele sunt pretudindeni și la îndemâna oricui.  

          Una dintre cele mai vechi și importante biblioteci universitare din România este 

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga“ din  Cluj-Napoca. Biblioteca a fost înființată 

în anul 1872 și se afla în clădirea Universității. Inaugurarea noii clădiri în care se află acum 

adăpostite milioane de volume s-a făcut în anul 1909. În această clădire măreață a lucrat ca 

bibliotecar Lucian Blaga între anii 1951-1959. În anul 1992 biblioteca a primit denumirea de  

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga“, datorită operelor valoroase pe care poetul 

le-a lăsat moștenire bibliotecii.  

         În aprilie 2015, în timpul săptămânii dedicate activităţilor extraşcolare, din dorința de a 

vizita acest lăcaș cultural ne-am îndreptat pașii spre frumosul oraș Cluj -Napoca. Ajunși în 

fața bibliotecii am rămas impresionați de măreția clădirii construite din cărămidă policromă.  

          Ghidul ne-a invitat să vizităm interiorul clădirii. Am intrat într-un hol mare pe pereții 

căruia se află plăci cu citate despre cultură. Toate holurile bibliotecii sunt mari, luminoase și 

curate. Multe flori înveselesc atmosfera. Am vizitat sălile de lectură care sunt mari și foarte 

luminoase. Lumina naturală pătrunde prin geamurile mari. Mobilierul este din lemn masiv 

pentru a rezista multor generații. Atmosfera este liniștită și plăcută. Multitudinea de volume 

din depozitele de carte ne-a uimit. Ele sunt așezate în ordine alfabetică după numele autorului, 

pe rafturi înalte. În unele depozite nu pătrunde lumina naturală pentru o bună păstrare a 

cărților. Sunt necesare condiții speciale de temperatură și umiditate. Podelele sunt de sticlă, 

iar temperatura este constantă. În bibliotecă se găsesc cele mai vechi manuscrise și cărți, de o 

valoare inestimabilă. Unele sunt unice în lume. Cea mai veche carte manuscris din colecția 

specială a bibliotecii este o carte de rugăciuni care datează din anul 1459. Multe cataloage 

vechi sunt frumos aranjate în ordine cronologică. Am părăsit depozitele cu iz de cărți vechi și 
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ne-am îndreptat spre sala multimedia dotată cu calculatoare care permit accesul la internet. Și 

aici este o ordine și o curățenie desăvârșită. 

          Cărțile liliputane ne-au fascinat prin dimensiunea lor foarte mică, cât o cutie de 

chibrituri. Cea mai mică carte tipărită în anul 1893 are  lățimea de 1cm, lungimea de 1,5 cm și 

200 de pagini. Din colecția de manuscrise rare face parte și un manuscris din anul 1550, scris 

pe pergament, cu un sigiliu de ceară, decorat cu foiță de aur. 

          Când vizita s-a terminat am ieșit  din bibliotecă. Am avut senzația că am coborât cu 

picioarele pe pământ. În bibliotecă parcă pluteam. Cu toții ne-am exprimat dorința de a reveni 

ca studenți în Cluj-Napoca, pentru a petrece mai mult timp în această bibliotecă. 

          Cărțile ne ajută la formarea noastră ca oameni, ne vindecă rănile sufletului. Când  vă  

simţiți singuri mergeți la bibliotecă şi veți descoperi între paginile cărţilor, o lume minunată şi 

prieteni adevăraţi. 

DIANA OLTEAN 
Clasa a VI-a B  
Profesor coordonator 
ADINA SOROHAN 
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AMBITION 

 Budin Adela Ioana clasa a X-a C 

Competitions and ambitions In life we 

make part of a lot of competitions either 

at scool or work or when we are doing 

something we like. 

 In my opinion, sometimes competitions 

are good. It can make us be more 

ambitious and work harder because where 

is competition is work too. You have to 

try and try again and again until you 

accomplish yor dream. Now comes a big 

question maybe for each of us. Are you 

an ambitious person? It`s hard to answer 

this question, the truth is that ww all are 

ambitious because w had the power to do 

what we want to do.    

 People got used to the idea that no one 

reached a goal so that means we are no 

capable to do it. But this is not true! I saw 

recently a motivational speech about the 

power of positive thaughts.In that 

documentary sais that no one runed a mile 

in four minutes.Until a man did it. He ran faster that four minutes. Since then everyone tried it 

and they beat the record.  

However, I am an ambitious person, When I set a goal  in my mind I try my best to 

accomplish it. 

 Popa Gabriela clasa a X-a C 

Am I a competitive person? Definitely yes. Since I was on elementary scool I always 

competed with another girl on my class. We had almost the same grades And each one wanted 

to be better than the other. MAybe, because of that I became such a competitive person. I`ve 

always tried my best. But, Since I am at the hightscool, I realised that competitions and 

wining is not everything, especially at school. If you want to learn, you learn, not for grades, 

not to be better than the others. You do it for yourself and that`s the moment when you`ll have 

good results. But I don`t say competitions aren`t good. They motivate you to become better in 

what you do, even if we talk about school, work, sport, music and so on. But competitios are 

good as long as are based on fair-play and friendship and everyone has something to gane 

from this. So, my advice is: be competitive! be ambitious! Do this for yourself, for you to 

know how much you value!  
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EDUCAŢIA – MEDIATOR AL ŞTIINŢEI ŞI AL TEHNICII ÎN EPOCA 

CONTEMPORANĂ 

 

Transformarea existenţei contemporane are loc sub acţiunea a diverşi factori, între 

care o importanţă particulară are dezvoltarea ştiinţei şi a tehnicii. Progresul real nu este posibil 

prin proliferarea haotică de informaţii, a căror aglomerare ameninţă spiritul cu strivirea, ci 

prin ordine, sistematizare, sinteză, orizont larg etc. Noul orizont al ştiinţei şi al tehnicii, care a 

dobândit o amploare fără precedent, n-ar putea fi pătruns şi utilizat fără anumite precizări şi 

diferenţieri impuse de cerinţele aplicării şi utilizării în viaţa practică. În epoca noastră, 

dezvoltarea societăţii şi a individului, puternic impulsionată de progresul ştiinţei şi al tehnicii 

se află în legătură cu educaţia şi cu producţia. Dimensiunile producţiei, ca şi cele ale 

productivităţii muncii, se află sub puterea ştiinţei, şi ambele sub incidenţa educaţiei. Educaţia 

este deci un mediator al ştiinţei şi al tehnicii în epoca contemporană. Până la un anumit punct, 

ştiinţa însăşi se află sub puterea educaţiei. Ea n-ar putea deveni forţă de producţie, dacă mai 

întâi n-ar trece prin educaţie, adică dacă nu ar fi asimilată în anumite limite de către diversele 

categorii de oameni potrivit cu specificul profesiunilor. Se recunoaşte astăzi că ştiinţa devine 

cu adevărat o forţă de producţie în măsura în care formează şi dezvoltă atitudini, priceperi, 

abilităţi. Sunt cunoscute programe UNESCO în care această idee este mereu prevăzută. 

Aproape fiecare program UNESCO, indiferent de conţinutul problemelor, se exprimă sau se 

încheie cu recomandări referitoare la măsuri educative specifice domeniului abordat.  

 Rezultă că ştiinţa şi tehnologia îşi găsesc în educaţie nu numai o cale de propagare şi 

de elaborare teoretică, ci şi o modalitate de a fi transpuse în practică potrivit cu cerinţele 

diverselor sectoare ale vieţii personale şi sociale. Oprindu-se asupra acestei idei, care priveşte 

atât dezvoltarea ştiinţei, cât şi folosirea ei, G. Văideanu o concretizează într-o formulare 

concisă în expresie: dezvoltarea va trece prin educaţie sau dezvoltarea se va face cu ajutorul 

educaţiei ori nu se va realiza deloc. 

  Realitatea contemporană demonstrează că rolul şcolii nu s-a diminuat, ci, din contră, a 

devenit tot mai complex, tocmai datorită necesităţii împletirii şi corelării funcţionale a 

acesteia cu alte segmente ale socialului, posibile de a realiza, secvenţial, sarcini şi acţiuni ale 

instituţiei specializate care rămâne, în continuare, şcoala.  

 

Bibliografie: Constantin Cucoş, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade 

didactice, Iaşi, Editura  Polirom, 1998.       

   

PROF. GEORGETA BUT 
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Prezentarea noului Complex Automat de Redare a Textelor  - CARTE 

 

Patty Wooten  oferă un punct de vedere inedit asupra cărţilor, gustat de adolescenţii de 

toate vârstele, mai ales de cei pasionaţi de calculatoare: 

CARTEA este o adevărată revoluţie în tehnologie: fără cabluri, fără circuite electrice, 

fără baterii. Nu are nevoie de conectare sau de butoane. Este atât de simplu de folosit, încât o 

poate manevra şi un copil. Compactă şi portabilă, poate fi folosită oriunde – chiar şi când stai 

într-un fotoliu lângă foc – totuşi este suficient de puternică pentru a stoca tot atâtea informaţii 

cât un CD-ROM. Iată cum funcţionează: 

CARTEA este alcătuită dintr-o serie de foi numerotate secvenţial, realizate din lemn 

presat, material cunoscut şi sub numele de hârtie (reciclabil), iar fiecare dintre aceste foi poate 

conţine mii de biţi de informaţie. 

Paginile sunt legate la un loc cu ajutorul unui dispozitiv special care păstrează foile în 

ordinea corectă. Tehnologia hârtiei opace (THO) le permite fabricanţilor să folosească ambele 

feţe ale foii, ceea ce dublează densitatea informaţiilor şi reduce costurile. Experţii studiază noi 

metode de mărire a densităţii informaţiei; pentru moment, dispozitivele numite CĂRŢI, care 

conţin mai multe informaţii,  au, pur şi simplu, mai multe pagini. 

Fiecare pagină este scanată optic, informaţiile fiind înregistrate direct în creierul 

omenesc. Parcurgerea informaţiilor se realizează digital – este suficientă o mişcare a degetului 

pentru a trece la pagina următoare. CARTEA poate fi folosită în orice moment prin simpla sa 

deschidere. 

CARTEA nu se blochează niciodată şi nu necesită repornirea, deşi, la fel ca alte 

dispozitive de afişare, poate deveni inutilizabilă dacă o scăpaţi peste bord. Facilitatea 

”navigării” vă permite să vă deplasaţi instantaneu la orice foaie, dar şi să mergeţi înainte sau 

înapoi. Multe dispozitive sunt prevăzute cu o facilitate numită ”index”, care indică locaţia 

exactă a unei informaţii selectate, pentru a o găsi instantaneu. 

Un accesoriu opţional, ”semnul de carte”, vă permite să deschideţi dispozitivul exact 

acolo unde aţi rămas în sesiunea precedentă, chiar dacă acesta a fost închis. 

Semnele de carte respectă standardele universale de design; prin urmare, acelaşi semn 

de carte poate fi folosit în sisteme CARTE provenite de la diverşi fabricanţi. Şi, invers, pentru 

acelaşi dispozitiv CARTE pot fi folosite mai multe semne de carte dacă utilizatorul doreşte să 

stocheze simultan mai multe informaţii. Numărul lor este limitat doar de numărul de pagini al 

dispozitivului. De asemenea, puteţi face însemnări personale lângă informaţiile tip text cu 

ajutorul unui instrument de programare opţional, numit CREION (Circuit Realimentabil 

Elementar de Imprimare Opţională a Notiţelor). 

Portabil, durabil şi la un preţ rezonabil, sistemul CARTE este considerat ca precursor 

al unei noi tendinţe de a petrece timpul liber. De asemenea, exercită o atracţie atât de mare, 
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încât mii de creatori de informaţii sunt dedicaţi deja acestei platforme şi investitorii continuă 

să vină. Ne aşteptăm foarte curând la o adevărată avalanşă de titluri noi. 

 

Bibliografie: Maurice J., Elias, Tobias, Steven E., Friedlander, Brian S., Inteligenţa 

emoţională în educaţia copiilor, ediţia a II-a, cuvânt înainte de Daniel Goleman, traducere de 

Andreea Rosemarie Lutic, Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2007. 

 

         PROF. GEORGETA BUT 

 

EDUCAŢIE ŞI PSIHOCIBERNETICĂ 

 

Cele mai recente studii psihocibernetice vorbesc despre teoria autoprogramării pe 

şansă sau eşec. În acest sens, se consideră că noi, oamenii, avem înlăuntrul nostru capacităţi 

deosebite, dar convingerile pe care ni le-am format prin educaţie şi experienţă despre limitele 

noastre sunt cele care se opun valorificării lor complete. Reflectarea în conştiinţă a 

sentimentului de limitare a capacităţii noastre reprezintă ceea ce a fost numit bariera 

psihologică. 

Din clipa în care la vârsta copilăriei începem să ne conştientizăm pe noi înşine, ca 

fiinţe existente în lume, ne formăm în mod involuntar o imagine proprie în care sunt înscrise 

datele noastre fizice şi posibilităţile intelectuale: „Deşi este paradoxal, prima imagine pe care 

ne-o formăm în conştiinţă, nu este a noastră, ci a celor din jur. De aceea, în clipa în care 

începem să ne reflectăm conştient pe noi înşine apare imediat în mintea noastră comparaţia. 

Orice fenomen nu are valoare decât prin comparaţie cu un altul similar. Comparaţia rămâne 

sursa tuturor fericirilor şi nefericirilor imaginare. Prin comparaţie ne trăim sentimentul amar 

al neîmplinirii sau satisfacţia orgolioasă a dominaţiei asupra altor fiinţe din a căror umilire ne 

savurăm  plăcerea pretinsei superiorităţi.”1 

Imaginea de sine este o oglindă psihică pe care o purtăm cu noi de-a lungul întregii 

noastre vieţi şi în care ne vedem în permanenţă pe noi înşine. În funcţie de această imagine, 

consideră psihologia, vom fi mobilizaţi sau demobilizaţi în atingerea ţelurilor noastre, vom 

trăi dezinvolţi sau complexaţi afectiv. Din acest motiv, este foarte important cu ce impresie 

despre noi pornim în viaţă. Aici apare pregnant rolul familiei şi al şcolii, care trebuie să evite 

subaprecierea copiilor, să îi încurajeze permanent să îşi dezvolte potenţialul: „Suntem ceea ce 

                                            
1Dumitru Constantin, Dulcan, Inteligenţa materiei, ediţia a III-a revizuită şi adăugită, Cluj-Napoca, 

Editura Eikon, 2009, p. 307. 
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credem despre noi, tocmai pentru că ne comportăm în virtutea modelului psihologic ales de 

noi înşine”2. 

 

Maxwell Maltz a formulat conceptul de psihocibernetică, axându-se pe ideea că 

creierul uman este ca o maşină care funcţionează aşa cum o programăm: dacă programarea 

este bine făcută, maşina va lucra pentru noi, dacă nu, în defavoarea noastră. De aici derivă şi 

concluzia că individul se autoprogramează pe şansă sau eşec, în funcţie de impresia pe care o 

are despre sine. „Dorinţele, speranţele, teama, sugestiile pozitive şi negative, convingerile, 

optimismul sau blazarea etc. pot crea în subconştientul nostru programe a căror finalitate 

ultimă este reuşita sau eşecul” (...) Pentru  a fi mai sugestivi, am putea compara subconştientul 

cu un automobil care merge în direcţia imprimată de conducător. Noi suntem conducătorii 

propriei noastre maşini.”3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           PROF. GEORGETA BUT  

                                            
2Ibidem, p. 311. 

3Ibidem, p. 314. 

Maxwell Maltz 

(1889-1975) 
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Auf Entdeckungsreise  von Weimar nach Berlin 

 

2 Wochen in den Sommerferien 2015 habe ich  die wunderbaren Kulturstädte  Weimar 

und Berlin nicht nur besichtigt, sondern auch näher kennengelrnt. 

Es war mir eine grosse Freude die Gelegenheit, die mir das Goethe-Institut Bukarest gegeben 

hat, auszunutzen. Ich bin als Pasch-Stipendiatin dahingeflogen und habe meinen Traum, eine 

Reise zwischen Klassik und Moderne zu machen, verwirklicht. 

Weimar und Berlin stehen gleichermaßen dafür. Sie sind nicht nur als kulturelle und 

literarische Zentren bekannt, sondern auch als Orte, an denen entscheidende politische 

Prozesse in Gang gesetzt wurden oder zu Ende gingen. 

Diese Prozesse habe ich mit anderen Augen verfolgen können, als früher, als ich darüber 

gelesen habe. 

Als Heimstätte Goethes und Schillers erwarb sich Weimar den Ruf eines Zentrums 

künstlerischen Schaffens – eine Tradition, die noch im 20. Jahrhundert mit dem hier 

entstandenen „Bauhaus“ fortgesetzt wurde. In der 1919 in Weimar durch die erste 

Nationalversammlung begründeten „Weimarer Republik“ kam es vor allem in Berlin in den 

„Goldenen Zwanziger Jahren“ zu gesellschaftlichen und kulturellen Umbrüchen. Doch es 

lassen sich auch Verbindungslinien herstellen zwischen der fragilen Demokratie der 

„Weimarer Republik“ und dem dunklen Kapitel der deutschen Geschichte (1933-1945) bzw. 

der deutsch-deutschen Teilung. Mit dem Fall der Mauer 1989 ist Berlin wieder ein 

pulsierender Ort des ständigen Wandels geworden. Berlin ist eine Stadt mit einer 

fantastischen Geschichte, die aus der Asche wieder aufersteht, eine unendliche Baustelle, die 

den Willen zum Űberleben zeigt. 

Das Seminar bot allen Teilnehmern die Möglichkeit, diese beiden traditionsreichen 

Kulturstädte und ihre Bewohner durch unterschiedliche Projekte der „Erlebten Landeskunde“ 

intensiv kennen zu lernen und zu vergleichen, mit Experten und Expertinnen ins Gespräch zu 

kommen und sich auf die Spurensuche deutscher Geschichte, Kultur und Literatur zu 

begeben. Wir haben uns bei individuellen Erkundungen besser kennengelernt,  im Rahmen 

themenbezogener Recherchen aktiv mitgewirkt. 

Wir hatten auch solche Beiträge in unserem Programm gehabt , die der Reflexion der 

gemachten Erfahrungen dienen und uns Strategien aufgezeigt haben, wie wir all diese 

Kenntnisse später zur Gestaltung unseres eigenen Unterrichts nutzen können. 
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Die Teilnahme war ein grosser Erfolg, mein Horizont hat sich in vielen Hinsichten 

erweitert und hat zugleich Raum für neue Abenteuer erschaffen.  

 

Lehrer: Adina Claudia Mucenicu 
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WORKSHOP SEBES 

"Fotografia este arta de a fura timpului o firimitură de clipa." 

GABRIELA POPA, clasa a XI-a C 

Proiectul desfășurat în perioada 2-4 octombrie 2015 a reunit elevii Colegiului Național 

" Lucian Blaga" și Liceului Tehnologic Sebeș într-o activitate desprinsă de monotonia zilnică. 

Atelierul de fotografie a avut la bază tema turnurilor cetății medievale din Sebeș, pâna la acel 

moment simple clădiri care aparțin trecutului pentru participanți. Mincu" din București, elevii 

celor două licee au avut parte de un adevărat curs de fotografie cuprinzând o parte teoretica 

cât si una practică.În prima parte a workshopului, elevilor le-au fost prezentate tehnici și 

reguli de baza pentru realizarea unei fotografii reușite. Însa adevarata provocare pentru 

participanți a fost aceea de a surprinde într-o maniera cât mai originală un element 

reprezentativ al Sebeșului. Turul orașului a început cu o vizită  la biserica evanghelica, 

romano-catolică si reformată, urmată de turnul studentului, turnul rotarilor și turnul octogonal. 

Drept urmare, fotografiile realizate de elevi au fost prezentate în cadrul expoziției "Despre 

locuri uitate" desfășurate pe data de 6 noiembrie 2015 la Centrul Cultural "Lucian Blaga". 

Cele mai reușite fotografii realizate de Ștef Alin (Liceul Tehnologic Sebeș), Popa Gabriela 

(Colegiul Național "Lucian Blaga") si Voicilaș David(Liceul Tehnologic Sebeș), au fost 

premiate. Astfel, workshopul s-a constituit ca un mod de comunicare și muncă în echipă, fapt 

datorat îndrumatorului Andrei Mărgulescu care a rupt barierele profesor-elev stabilind de la 

bun început o relație de prietenie si egalitate.
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Un… altfel de concurs 

        Una  dintre manifestările consacrate Zilei Internaționale a Francofoniei (20 Martie), a 

reușit anul acesta să mobilizeze un număr mare de elevi ai colegiului nostru, chiar şi elevi care 

nu studiază limba franceză. Este vorba despre concursul de poezie francofonă inițiat de 

OrganizațiaI nternațională a Francofoniei, în perioada 23 februarie - 29 martie 2016 în cele 21 

de state membre şi observatoare OIF (Albania, Armenia, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, 

Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Estonia, Georgia, Ungaria, Kosovo, 

Letonia, Lituania, Muntenegru, Polonia, Republica Moldova, Republica Cehă, România, 

Serbia, Slovacia, Slovenia şi Ucraina).  Participanţilor li s-a cerut să folosească forma poetică 

japoneză haïku pentru a redacta în limba franceză un poem care să ilustreze sloganul „puterea 

cuvintelor”, slogan ales pentru marcarea Zilei Internaţionale a Francofoniei 2016. 

Regulamentul prevedea realizarea  unui clasament al celor mai apreciate poeme. 

        Pagina Facebook a concursului, „Concours de HAIKU”, a primit peste 47.000 de 

vizitatori şi peste 7.000 de aprecieri. În cadrul concursului au fost trimise 454 şi publicate 142 

de haïku-uri. 

        Printre participanți s-a aflat şi Mihaela-Lavinia Cibu, elevă în clasa a XI-a A la colegiul 

nostru. Aceasta s-a bucurat de sprijinul unui mare număr de elevi ai colegiului, care au accesat 

pagina facebook a concursului şi i-au apreciat poezia. Astfel, a reușit să strângă un număr de 

670 de aprecieri, situându-se  pe poziția a noua din cele zece premiate de organizatori. Merită 

felicitări atât ea, cât şi cei care au susținut-o în a promova numele Colegiului Naţional 

„Lucian Blaga” - Sebeș! 

                                                                                                           Prof. CORNELIA TODOR 

        

 Cibu Mihaela-Lavinia, România, 670 

aprecieri 

Dis-moi à ce thème 

Envie d’écouter le même 

Dis-moi « Que je t’aime ! » 
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Proiectele eTwinning, un pas spre Europa 

În căutarea unor modalităţi de a-i motiva pe elevi, am ajuns și pe tărâmul proiectelor 

eTwinning. Deși termenul este cunoscut, în general, dascălilor, adevărata dimensiune a acestei 

platforme de lucru on-line, platformă care implică la ora actuală 366981 de cadre didactice si 

156753 de școli din Europa, nu se dezvăluie de la prima vedere. 

Proiectele eTwinning, proiecte educaţionale sau socio-educaţionale, constituie o 

modalitate atractivă şi eficientă prin care elevii şi profesorii lucrează împreună, identifică şi 

rezolvă probleme, învaţă aplicând sau utilizând spaţii din afara şcolii, pentru a realiza aplicaţii 

practice. Obiectivele şi amploarea proiectelor pot fi diferite, însă structura şi etapele parcurse 

sunt, în general, aceleaşi. Important este ca proiectele să răspundă nevoilor şcolii, cadrelor 

didactice şi elevilor, să-şi propună ameliorarea unor aspecte ale vieţii şcolii, fie din sfera 

curriculară, fie extracurriculară. 

Proiectele eTwinning pot fi proiecte pe discipline de studiu sau transdisciplinare. De 

exemplu, pot fi propuse proiecte privind tradiţiile din fiecare ţară parteneră, rolurile şi 

responsabilităţile elevilor în şcolile partenere, sau privind formele de organizare ale elevilor. 

Alte proiecte pot aborda problematica mediului, a alimentaţiei, matematica şi aplicaţiile sale 

în viaţa de zi cu zi, geografia, teme cross-curriculare (tradiţii, istorie şi interculturalitate, 

Uniunea Europeană – instituţii, roluri, implicaţii asupra vieţii cotidiene, stiluri de viaţă, 

legende etc.). 

Căutarea partenerilor de proiect presupune folosirea unei limbi străine de circulaţie 

internaţională și identificarea unei nevoi pe care s-o resimtă cel puţin încă o altă școală dintr-o 

ţară europeană. Având o schiţă elaborată, obiective stabilite, activităţi prin care se pot obţine 

rezultatele dorite, modalităţi de evaluare si aprobarea proiectului de către partener, acesta va fi 

supus aprobării de către centrul naţional eTwinning din ţările fondatorilor. După aprobare, 

fiecare proiect are alocată o pagină proprie, numită twinspace sau spaţiul virtual de lucru, 

accesibil doar partenerilor proiectului. Un proiect este înregistrat de doi membri fondatori, din 

ţări diferite. După înregistrare, pot fi adăugaţi alţi parteneri, inclusiv din ţările celor doi 

membri fondatori. 

Este firesc ca efortul de realizare a unui proiect să fie însoţit de un proces de evaluare. 

În  funcţie de rezultate, aceasta se face prin autoevaluare, prin Certificatul eTwinning, prin 

obţinerea Certificatului naţional de calitate (Quality Label) sau chiar a unui Certificat 

european de calitate (European Quality Label) 

Această călătorie începe prin crearea unui cont pe eTwinning și, eventual, participarea 

la un curs de iniţiere în eTwinning. Continuarea depinde de ideile de proiect prin care 

iniţiatorul reușește să-și atragă parteneri, să-i motiveze pe aceștia și pe elevii lor. 

Prof. limba franceză Todor Cornelia 
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CHANTS, SONS SUR SCÈNE 

        Cu o voce şi o sensibilitate care nu pot trece neobservate, eleva Melisa Piţu din clasa a 

IX-a B ne încântă cu ocazia fiecărei manifestări cultural-artistice organizate de şcoala noastră. 

A ales să-şi valorifice aceste calităţi urcând pe scena Festivalului de Muzică Francofonă 

„CHANTS, SONS SUR SCÈNE” organizat la Sibiu la începutul lunii aprilie 2016. S-a clasat 

pe locul III la categoria ei de vârstă, interpretând piesa „Rêves d’enfant”, aparţinând cântăreţei 

Shy’m. 

                                                                                                                    Prof. Cornelia Todor 
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Studiu comparativ între metodele de evaluare ale sistemelor de învățământ din Franța și România 

1. Metode  de evaluare ale sistemului de 

învățământ din Franța 

În Franţa, testele naţionale au fost introduse 

prima dată la nivelul şcolilor primare şi apoi la 

cele secundare, parţial în scopul îmbunătăţirii 

evaluării sistemului de învăţământ. 

Evaluarea cunoştinţelor elevilor se 

efectuează pe două căi: 

- examenele de bacalaureat care au loc la 

sfîrşitul învăţămîntului secundar, cînd elevii 

împlinesc vârsta de 18 ani (deşi mai mulţi 

specialişti francezi consideră că acesta-i un 

dezavantaj al sistemului de apreciere din ţara 

lor); 

- evaluarea periodică prin teste de 

cunoştinţe. 

Testarea, care determină atît nivelul 

cunoştinţelor, cît şi direcţiile de activitate 

ulterioară, are două etape: se susţine la mijlocul 

şcolii primare şi în şcoala secundară. 

Sistemul de învăţămînt francez este 

structurat astfel: clasele primare (începînd cu 

vîrsta de şase ani) – cinci ani de studii şi clasele 

secundare – şapte ani. Învăţămîntul secundar, la 

rîndul său, cunoaşte două niveluri: nivelul I – trei 

ani şi nivelul II – patru ani. În cazul testării, la 

începutul fiecărui nivel, se face o distincţie clară 

între examene şi testele de evaluare. La nivelul 

învăţămîntului liceal francezii au trei categorii de 

examene de bacalaureat: 

 BAC-ul general – îi permite elevului să-şi 

urmeze studiile la universitate; 

 BAC-ul tehnologic – pentru continuarea 

studiilor la instituţiile de învăţămînt superior de 

profil; 

 BAC-ul profesional – permite angajarea 

la întreprinderi, în funcţie de profilul ales. 

Examenele de BAC general şi BAC 

tehnologic pot fi susţinute după trei ani de 

studii liceale, iar cel profesional – după doi ani. 

Pentru obţinerea diplomei naţionale de brevet 

la sfârşitul învăţământului secundar inferior, se 

organizează un examen scris la mai multe materii, 

cu conţinut standardizat la nivel naţional. În ciuda 

existenţei procedurilor centrale pentru 

administrarea şi notarea acestui examen, ea nu 

poate fi considerată ca o formă de testare 

naţională standardizată, dată fiind marea varietate 

a practicilor în materie de notare şi interpretare a 

rezultatelor. 

Disciplinele sunt rotite după un ciclu de 

cinci ani la testele naţionale de pilotare de la 

sfârşitul învăţământului primar şi secundar. 

Aceste cicluri includ toate disciplinele studiate 

cu excepţia artelor şi sportului. Astfel, în primul 

an al ciclului, elevii sunt testaţi la franceză, în al 

doilea an la limbi străine (engleza, germana şi 

spaniola), în al treilea an la educaţie civică şi viaţa 

în societate, în al patrulea an la ştiinţele vieţii şi 

ale pământului, fizică şi chimie şi în al cincilea an 

la matematică. Întrebările sunt aceleaşi pentru 

toţi elevii care dau evaluările diagnostice şi 

evaluarea competenţelor de bază, în timp ce în 

ciclul pentru evaluarea de bilanţ de la sfârşitul 

învăţământului primar şi secundar inferior, 

întrebările sunt diferenţiate în conformitate cu 

teoria răspunsurilor la itemi. 

Rezultatele aşa numitelor 'evaluări diagnostic' 

permit profesorilor să formeze grupe de elevi 

(groupes de besoin) pentru care sunt puse în 

practică programe de dezvoltare şi de asistenţă 

personalizată. Mai mult, aceleaşi rezultate sunt o 

formă de autoevaluare pentru elevi, care pot să- 

şi adapteze metodele de învăţare în consecinţă, iar 

acestea sunt comunicate părinţilor. 

Rezultatele evaluărilor de bilanţ servesc în 

primul rând la reglementarea politicilor cum ar fi 

acelea concepute pentru a combate eşecul 

şcolar, iar ‘reţeaua de ambiţie şi succes’ 

(réseau ambition-réussite) a fost creată pentru a 

ajuta şcolile cele mai serios afectate de  această 

problemă. 

2. Metode  de evaluare ale sistemului de 

învățământ din România 

Elevii sunt evaluaţi de către profesori pe 

parcursul întregului an şcolar. Elevii cu dificultăţi 

de învăţare pot ajunge să repete anul. La 

sfârşitul şcolii primare, elevii promovează 

automat la nivelul următor (fără nici un fel de 

examinare finală). La sfârşitul gimnaziului, pe 

baza  unei  proceduri  de  selecţie  şi  repartizare  

stabilită  de  Ministerului  Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, în funcţie de rezultatele 

obţinute pe durata celor patru ani, elevii trebuie să 

aleagă una dintre cele două instituţii, liceu sau 

Şcoală de Arte şi Meserii, pentru a-şi continua 

studiile la nivelul secundar inferior. La sfârşitul 

nivelului secundar inferior (care coincide cu 

sfârşitul învăţământului obligatoriu) nu există nici 

un fel de examinare. 

Absolvenţii ciclului inferior al liceului primesc 

un certificat de absolvire, un portofoliu în vederea 

educaţiei viitoare şi, la cerere, o copie a situaţie 

şcolare cu notele obţinute pe parcursul anilor de 

învăţământ obligatoriu. 

Absolvenţii ciclului inferior al Şcolii de Arte şi 

Meserii primesc un certificat de absolvire, un 

portofoliu în vederea educaţiei viitoare şi, la 

cerere, o copie a situaţiei şcolare cu notele 

obţinute pe parcursul anilor de învăţământ 

obligatoriu. Pe lângă aceasta, ei pot obţine, în 

cazul în care trec examenul pentru certificarea 

competenţelor profesionale, un certificat care  

atestă nivelul 1 de calificare profesională. 

Pentru a putea beneficia de învăţământ 

secundar superior, ei trebuie să urmeze un an de 

completare. Absolvenţii anului de completare 

primesc un certificat de absolvire, un portofoliu în 

vederea educaţiei viitoare şi, la cerere, o copie 

a situaţiei şcolare cu notele obţinute. În urma 

susţinerii unei examinări profesionale, ei pot obţine 

un certificat care atestă nivelul 2 de pregătire 

profesională. Absolvenţii anului de completare 

care au un certificat de absolvire şi un certificat 

ce atestă nivelul 2 de pregătire profesională pot 

urma cursurile învăţământului secundar superior, 

potrivit metodologiei elaborate de Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu un 

an înaintea începerii fiecărui nou an şcolar. 

La sfârşitul ciclului superior de liceu există o 

examinare finală. Diploma obţinută în urma 

acestui examen (diplomă de bacalaureat) permite 

elevilor să se înscrie la examenele de admitere în 

instituţiile de învăţământ superior. Orice elev 

care absolvă nivelul de învăţământ secundar 

superior, beneficiind sau nu de un certificat de 

absolvire, se poate înscrie pentru a lua parte la 

examenul de admitere în instituţiile de învăţământ 

post-secundar (cu toate acestea, şcolile medicale 

post-secundare cer diploma de bacalaureat). 

3. Concluzii 

Comparativ cu Franța, sistemul de 

învăţământ din România are atât avantaje cât şi 

dezavantaje. 

Avantajele sunt începând de la gratuitatea 

învăţământului obligatoriu şi asigurarea manualelor 

în această perioadă, până la sistemul de burse 

acordate, sistemul de notare şi de examinare 

finală dar şi organizarea orelor de curs. Astfel dacă 

în România, pe tot parcursul perioadei de 

învăţământ obligatoriu resursele bibliografice sunt 

distribuite gratuit, în Italia nici în învăţământul primar 

nu sunt asigurate manualele şcolare, astfel încât 

achiziţionarea acestora revine în sarcina părinţilor. 

De asemenea sistemul nostru de învăţământ 

prezintă şi dezavantaje. Un astfel de exemplu este 

că în Franțala universităţi îţi sunt oferite atât 

resursele informatice cu mult mai multe decât în 

România cât şi instrumentele necesare, respectiv 

laptop-uri cu conexiune la internet pe tot parcusul 

cursurilor. Pentru sistemul de învăţământ din 

România un alt dezavantaj îl reprezintă metodele de 

predare aplicate în şcoli, întrucât de cele mai 

multe ori ele se bazează pe multe informaţii 

teoretice prezentate doar de profesor, comparativ cu 

celelalte ţări în care sunt folosite pentru predare: 

videoproiectoare, table inteligente şi se bazează 

foarte mult pe formarea spiritului de lucru în echipă, 

de competenţe în ceea ce priveşte prezentările 

publice, în faţa colegilor, de formare a unei gândiri 

mai mult practice şi mai puţin teoretice ca în cazul 

României. 

 

Prof. Muntean Marius David 
Colegiul Național Lucian Blaga Sebeș 

 
(Articol realizat în cadrul portofoliului pentru absolvirea programului de perfecționare MANAGEMENT EDUCAȚIONAL EUROPEAN) 

 

 

D
E 
 
T
O
A
T
E 
 
P
E
N
T
R
U  
 
T
O
Ț
I 






