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I. CUVÂNT ÎNAINTE
«Felicit Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” pentru faptul că a rămas un reper
al şcolii tehnice, dar şi pentru faptul că, în vâltoarea vremurilor, acest colegiu, care
formează specialiştii de care noi avem nevoie, a reuşit să se adapteze la cererea
societăţii într-o manieră firească şi profesionistă!»
(primar al municipiului Iaşi, Mihai Chirica)

«O sărbătoare frumoasă, nu doar a Colegiului I.C. Ştefănescu, cât a întregii
Şcoli Ieşene, pentru că vorbim de o şcoală reprezentativă, care se află la 50 de ani de
existenţă» [...] «O şcoală care a ştiut să supravieţuiască în momente dificile pentru
învăţământul tehnic, păstrând şi fibra aceasta autentică, care i-a dat o anume
specificitate»
(Inspector General al I.S.J. Iaşi, prof. dr. Camelia Gavrilă)

«O realitate ce a dăinuit timp de cinci decenii, începând cu Ctitorul
Profesionalei Nr. 8, doamna director Maria Andrieș» [...] «50 de ani de reuşite! Un
nou început şi, sper, şi mai luminos, decât până acum!»
(director, prof. Liana Dolores Voinea)
Revista A(p)titudini a colegiului semicentenar, a ajuns, după şase ani şi jumătate
de existenţă, la momentul «norocos», continuând tradiţia înaintaşilor, alături de
«Ştefăneii» de la clase şi «Ştefăneştii» de la catedră, «familia» «Ştefănescu» fiind
ancorată în realităţile lumii contemporane.
Numărul treisprezece al revistei noastre tematice online continuă tema omagială,
dedicată semicentenarului Colegiului Tehnic «Ioan C. Ştefănescu», valorificând
Generaţia ICS – 50, una a superlativelor, doar «suntem cei mai buni!».
Rubricile revistei (Cuvânt înainte, Semicentenarul C. T. «Ioan C. Ştefănescu»:
1966-2016, ICS – 50: evenimentele memorabile din primul semestru al anului şcolar
2016-2017, Generaţia ICS – 50, Proiecte şi parteneriate, Magiştrii şi discipolii
generaţiei ICS - 50) ne aduc la cunoştinţă activităţile memorabile pe care le-a desfăşurat
şcoala, la ceas aniversar sau după ce a depăşit o cifră rotundă.
În deschiderea revistei ne reamintim cum am sărbătorit semicentenarul, cu
oaspeţi de seamă şi manifestări, relatate în mass-media, toate marcând «o viaţă de om
trăită frumos de atâtea generaţii».
Capitolul următor face o trecere în revistă a evenimentelor, derulate în primul
semestru din acest an şcolar, rubricile A(p)titudinilor, aparţinând acestei secţiuni (Ziua
Europeană a Limbilor, Colegiul nostru implicat în viaţa comunităţii,
Interculturalitate gastronomică, Urmaşii Principelui Cantemir), scoţând în evidenţă
preocupările actuale ale elevilor şi profesorilor din şcoală. În Numerele 11 şi 12 ale
A(p)titudinilor premiate la Concursul judeţean de specialitate suntem informaţi de
căştigarea unui nou premiu (acelaşi… al doilea an consecutiv! – Citius, altius, fortius!),
de către publicaţia noastră la concursul judeţean de Reviste şcolare din anul precedent.
Generaţia ICS – 50 e constituită din trei subdiviziuni, acestea promovând, ca şi-n
numerele anterioare, preocupările elevilor şi profesorilor şcolii, în care muzele şi
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ştiinţele, simţirea şi raţiunea fac front comun, pentru a împărţi din reuşitele
sărbătoriţilor.
În cadrul rubricii Proiecte şi parteneriate sunt prezentate diverse activităţi
metodice de implementare a lor, la nivel local, judeţean şi chiar internaţional, stagiile
de pregătire fiind organizate la noi în şcoală sau în colaboratore cu alte instituţii,
valoficându-se dimensiunea europeană în educaţie.
Ultimul capitol Magiştrii şi discipolii generaţiei ICS – 50 ne călăuzeşte în lumea
personalităţilor acestui edificiu de cultură, aducându-ne aminte de părintele spiritual al
colegiului nostru, propunându-ne un alt exemplu din domeniul învăţământului tehnic
şi, nu în ultimul rând, provocându-ne să rememorăm lista cu dragii noştri absolvenţi.
Per aspera ad astra!
Prof. dr. Petru ISTRATE
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II. SEMICENTENARUL COLEGIULUI
TEHNIC «IOAN C. ŞTEFĂNESCU»:
1966-2016
II.1. COLEGIUL TEHNIC «IOAN C. ŞTEFĂNESCU» – ÎMPLININD O CIFRĂ
ROTUNDĂ

«O realitate ce a dăinuit timp de cinci decenii, începând cu Ctitorul
Profesionalei Nr. 8, doamna director Maria Andrieș. Profesori cu o dragoste foarte
mare față de elevi au construit oameni care au așezat câte o piatră la temelia
Colegiului Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”. Vă mulțumim pentru ceea ce ați fost, sunteți și
veți fi!»
(director, prof. Liana Dolores Voinea)
«În zilele de 19 și 20 mai 2016, Colegiul Tehnic Ioan C. Ştefănescu, Iaşi a
aniversat semicentenarul sau vârsta de aur, o încununare a 50 de ani de existență.
Zilele școlii au debutat, de la 9:30, cu deschiderea festivă, ce a avut loc în sala 27, în
prezența invitaților de onoare: personalități ieșene și din Republica Moldova, cadre
didactice și elevi, foști profesori, absolvenți ai colegiului și părinți. În cadrul activităților
dedicate acestei instituții de învățământ am coborât în timp, reamintindu-ne cum a
început trasarea ,,arcului” Ștefănescu, iar, în final, am revenit în prezent, pentru a ne
bucura de împlinirea unei cifre rotunde.
Nu au lipsit din programul omagial evenimente culturale și artistice, precum:
lansarea unor noi numere aparținând celor două reviste de tradiție, „A[p]titudini” și
„Ani de liceu”, albumul școlii, dezvelirea picturii elevilor, șezătoarea, prezentarea de
modă și cea a coafurilor, muzică și dans.
Mulțumim tuturor celor care ne-au onorat cu prezența!»
(www.facebook.com/Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” – Iaşi, 21.05.2016)
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II.2. COLEGIUL TEHNIC «IOAN C. ŞTEFĂNESCU» – PREMIAT DE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ŞI PRIMĂRIA IAŞI

Distincţia «Gheorghe Asachi» acordată de Inspectorul General al
I.S.J. Iaşi, prof. dr. Camelia Gavrilă, în semn de recunoaştere şi de
apreciere pentru o educaţie de calitate în spiritul valorilor
europene, deşfăşurată timp de 50 de ani în spaţiul învăţământului
ieşean

«Diplomă de Excelenţă» din partea Primăriei Iaşi cu ocazia aniversării a
50 de ani în învăţământul teoretic aplicat
«Şcoala pentru noi, pentru comunitate, este principalul motor al evoluţiei.
Educaţia nu este doar un privilegiu de care elevii trebuie să beneficieze, este obligaţia
noastră de a încuraja şi facilita accesul către ea. Vă asigur că voi fi întotdeauna un
partener de încredere în susţinerea învăţământului.
Felicit Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” pentru faptul că a rămas un reper al
şcolii tehnice, dar şi pentru faptul că, în vâltoarea vremurilor, acest colegiu, care
formează specialiştii de care noi avem nevoie, a reuşit să se adapteze la cererea
societăţii într-o manieră firească şi profesionistă!
Felicitări, doamna director Liana Dolores Voinea pentru cei 50 de ani de
activitate! Sunt sigur că şi de acum înainte veţi face vizibilă imaginea acestei instituţii
de învăţământ în societate prin elevii dumneavoastră, deoarece ei sunt cei care
contează peste timp!»
(www.facebook.com/Mihai CHIRICA, primar al oraşului Iaşi, 19.05.2016)
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II.3. COLEGIUL TEHNIC «IOAN C. ŞTEFĂNESCU» LA «IAŞI TV LIFE»

ARC PESTE TIMP CU 50 DE ANI DE REUŞITE
Elevii şi cadrele didactice de la Colegiul Tehnic Ioan C. Ştefănescu au serbat
împlinirea a 50 de ani de activitate

Cei 50 de ani de la înfiinţarea Colegiului Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» au fost
marcaţi prin organizarea unor evenimente cultural-artistice, sugestiv intitulate: «Arc
peste timp».
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Camelia Gavrilă, Inspector General ISJ Iaşi: «O sărbătoare frumoasă, nu
doar a Colegiului I.C. Ştefănescu, cât a întregii Şcoli Ieşene, pentru că
vorbim de o şcoală reprezentativă, care se află la 50 de ani de existenţă. O
existenţă complexă, cu multe etape. A avut şi momente în care a fost doar
şcoală profesională, a devenit liceu textil, numit Liceul „MIU”, Liceul
„Victoria”, apoi colegiul actual, care poartă numele unui întemeietor de
şcoală în domeniul ingineriei textile. O şcoală care a ştiut să
supravieţuiască în momente dificile pentru învăţământul tehnic,
păstrând şi fibra aceasta autentică, care i-a dat o anume specificitate».

Atât dascălii, cât şi elevii au vrut să
sărbătorească jumătate de secol de reuşite.

Liana
Dolores
Voinea,
directorul
Colegiului Tehnic «Ioan C. Ştefănescu»: «50 de
ani de reuşite! Un nou început şi, sper, şi
mai luminos, decât până acum! Un nou
început pentru noi, profesorii!
Noi
provocări pentru colegi şi, în primul şi-n
primul rând, un pas spre viitor pentru
cei tineri! Pentru elevii noştri, cei 1100 de
elevi ai noştri, care se mândresc cu şcoala lor şi care au o vorbă: „Noi
suntem cei mai buni!”».
În cadrul evenimentului au fost organizate lansări de carte, a unor reviste
omagiale, dar şi a unui album. De asemenea, elevii au pregătit multe momente
surpriză, începând de la intonarea imnului şcolii, şezătoarea tinerilor sau tradiţii
prezentate prin dansuri, precum şi dansuri moderne, şi o paradă a ţinutelor şi
coafurilor.
(www.iasitvlife.ro, 19.05.2016)
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III. ICS – 50: EVENIMENTELE
MEMORABILE DIN PRIMUL SEMESTRU
AL ANULUI ŞCOLAR 2016-2017
III.1. COLEGIUL SEMICENTENAR

● «ŞCOALA MEA ESTE O ŞCOALĂ BUNĂ
«Zămislesc timp trecut. Îl fabric întruna şi arunc întruna în el prezentul»
(Emil Cioran)
Este recunoscut acest lucru, dar o vreau şi mai ancorată în realităţile zilei de azi!
An de an, ţintit între dorinţa de cunoaştere şi nevoia de împlinire a unei moşteniri
ancestrale – învăţătura, Colegiul şi-a zidit un nume, şi-a clădit un repertoriu demn.
Generaţii întregi şi-au impus felul de a raţiona şi de a simţi între aceşti pereţi сu
amintiri, conturând un tablou grandios al metamorfozei.
«Am trecut peste 50 de ani» - ne anunţă minutarul sec. O măsură echivalentă,
am putea spune, cu momente de izbândă, de bucurie, dar şi de mâhniri. Au fost cinci
decenii de lucruri peste care am trecut şi pe care le-am transformat. Decenii presărate
de spirit competitiv şi devotament pentru lăcaşul de cultură în care ne aflăm: Colegiul
Tehnic «Ioan C. Ştefănescu».
Înfiinţat în anul 1966, liceul a însemnat nu numai combinarea unei tradiţii a
învăţământului textil ieşean, ci, mai ales, formarea unui puternic centru naţional de
pregătire a unor buni specialişti în industria uşoară. Şi nu numai...
Clădirea şcolii a stat martoră anilor în care colectivul profesoral, format din
peste 50 de cadre didactice, şi-a făcut o datorie de onoare din munca la catedră, având
ca obiectiv prioritar pasiunea, dăruirea, performanţa, disciplina, concepte ce au permis
ca şcoala să fie cotată de elită în învăţământul tehnologic, la nivel de ţară. Colegii mei
sunt Oameni de suflet, dedicaţi meseriei de dascăl, iubiţi şi apreciaţi de elevi!
Dar nu trebuie să uităm Elevii, ce sunt într-o continuă competiţie. Astfel, ei au
reuşit să doboare prejudecăţile celor din jur şi să dovedească, încă o dată, că pentru a
învăţa nu ai nevoie de o anumită instituţie, ci de ŞCOALĂ.
În atelierele şcolii, elevii beneficiază de o educaţie deosebită, prin activităţi cu
caracter practic, ce îi pregăteşte, în fapt, pentru VIAŢĂ. Elevii noştri sunt cei mai Buni,
dornici de a-şi pune în valoare calităţile şi preocupările! Şi pentru acest lucru întreaga
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familie «Ştefănescu» munceşte zi de zi: elevii vin la şcoală cu dorinţa de a învăţa mai
multe, profesorii dăruiesc cu drag tot ce ştiu! Mergem împreună, elevi şi profesori, să
dăruim celor defavorizaţi câte ceva din puţinul nostru, petrecem împreună sărbătorile
noastre religioase şi nu numai, suntem împreună, bobocei şi absolvenţi, vibrând de
aceleaşi emoţii! De fiecare dată! Suntem împreună şi la greu: plângem la insuccese, ne
îmbărbătăm reciproc şi o luăm de la capăt. Suntem părinţi pentru elevii care-i au pe
aceştia departe, suntem prieteni pentru absolvenţi, suntem colegi pentru foşti elevi,
suntem parteneri cu foştii elevi!
Şi de aceea ne-am implicat în tot ce a însemnat Nou, cu dorinţa acerbă de a
câştiga pentru elevii noştri în formarea lor ca Oameni!
Şi toţi ne întoarcem la acelaşi izvor: Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu»
- Iaşi!»
Director, prof. Liana Dolores VOINEA

III.2. ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR
Cu ocazia Zilei Europene a Limbilor, elevii colegiului nostru,
împreună cu profesorii din Catedra de Limbă și Comunicare și-au unit
eforturile pentru a realiza o adevărată campanie de informare a
publicului larg cu privire la acest eveniment.
Sărbătorită din 2001, ZEL încurajează învăţarea limbilor străine
pe tot parcursul vieții și promovează diversitatea lingvistică și culturală
a Europei.
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26 Septembrie este Ziua Europeană a Limbilor, un eveniment care
încurajează învăţarea limbilor străine?
La iniţativa Consiliului Europei din Strasbourg, ZEL este sărbătorită în fiecare
an pe 26 septembrie, începând cu 2001.
De ce? Pentru sensibilizarea oamenilor asupra importanţei învăţării
limbilor străine - nu numai în context şcolar, ci pe tot parcursul vieţii - pentru
promovarea diversităţii lingvistice şi culturale a Europei şi pentru faptul că
vorbirea mai multor limbi străine îmbunătăţeşte procesul de gândire.
Mai mult de jumătate din populaţia globului este bilingvă sau plurilingvă
(vorbeşte sau înţelege două sau mai multe limbi), iar Europa este posesoarea unei
adevărate bogăţii lingvistice: 24 de limbi oficiale şi peste 60 de comunităţi autohtone
care vorbesc o limbă regională sau minoritară, fără să menţionăm limbile vorbite de
cetăţenii provenind din alte ţări şi de pe alte continente.
În toată lumea sunt vorbite între 6000 şi 7000 de limbi, dintre care aproximativ
225 sunt limbi Europene, iar majoritatea limbilor lumii sunt vorbite în Asia şi Africa.

Prof. Mihaela OATU, prof. Ionela BOTOŞINEANU, prof. Irina ERDIC
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III.3. COLEGIUL NOSTRU IMPLICAT ÎN VIAŢA COMUNITĂŢII
SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A
MOBILITĂŢII (16-22.09.2016)

ZIUA ARMATEI ÎN ŞCOLI
Coordonator:
Centrul militar zonal Iaşi, reprezentat prin colonel dr. Cezar Cobu în
colaborare cu Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» - Iaşi, prin dir., prof. Voinea
Liana Dolores
Scop:
Organizarea unui stand de prezentare a profesiei militare;
Organizarea unui stand de prezentare a armamentului uşor şi greu de infanterie;
Prezentarea unui TAB;
Simpozion cu ocazia Zilei Armatei Române.
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III.4. INTERCULTURALITATE GASTRONOMICĂ
ELEVII NOŞTRI, ALĂTURI DE BUCĂTARI ISRAELIENI,
REMARCAŢI ÎN «ZIARUL DE IAŞI» ŞI «REPORTERIS»
„ARTA CULINARĂ”, CU CHEF ZIAF ATIYA ŞI BUCĂTARUL ŞEF AL
ARMATEI ISRAELIENE, LA COLEGIUL TEHNIC «IOAN C. ŞTEFĂNESCU»
DIN IAŞI

În perioada 29.10.2016 - 4.11.2016, Colegiul Tehnic „Ioan C.
Ștefănescu” din Iași, în parteneriat cu Z. Atiya Group Chef Association din
Haifa, Israel, organizează cea de-a doua ediție a proiectului internațional
Arta Culinară. Alături de invitații speciali - comandantul Eli ELFACI și
bucătarul șef al armatei, Ilan Yehuda ALON, Chef Ziad ATIYA și zece
studenți israelieni își propun să-i ajute pe elevii români să descifreze
tainele bucătăriei internaționale.
Practică, predare, competiții culinare prin intermediul limbii engleze - sunt
cuvinte ce descriu succint programul de pregătire profesională cu începere pe
29.10.2016, ora 09.00, la cantina Colegiului Tehnic Ioan C. Ștefănescu din Iași, acolo
unde va avea loc festivitatea de deschidere și unde așteptăm cu drag atât jurnaliști
ieșeni, cât și alte persoane interesate de un astfel de eveniment internațional de
amploare.
Primul curs de gastronomie susținut de Chef Ziad ATIYA la Colegiul Tehnic
„Ioan C. Ștefănescu” s-a desfășurat în perioada 29.01.2016 - 05.02.2016, iar atelierele
de lucru, în care echipele mixte au concurat pentru crearea celor mai inspirate farfurii,
au reprezentat pentru elevii români o primă deschidere către interculturalitate și o
veritabilă oportunitate pentru dezvoltarea competențelor transferabile.
Atât elevii participanți cât și cadrele didactice implicate au fost extrem de
încântați de organizarea și de standardele serviciilor oferite de Chef Ziad ATIYA, care,
în urma derulării activităților proiectului, a conceput alături de beneficiarii direcți,
cartea de rețete Art of Cooking/Arta Culinarã (ISBN 978-973-0-21999-9), disponibilă
online, gratuit (www.colegiulstefanescu.ro; www.ziadatiya.com)
Cristi TĂNASĂ (ReporterIS, www.reporteris.ro, 27.10.2016)
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ELEVII IEŞENI SE VOR ÎNTRECE ÎN GĂTIT CU MAEŞTRI
INTERNAŢIONALI
În perioada 29 octombrie - 4 noiembrie, la Colegiul Tehnic „Ioan C.
Ştefănescu“ din Iaşi va avea loc cea de-a doua ediţie a proiectului
internaţional „Arta Culinară“, eveniment organizat în parteneriat cu Z.
Atiya Group Chef Association din Haifa, Israel. Alături de comandantul Eli
Alfaci şi bucătarul şef al armatei, Ilan Yehuda Alon, cel care va găti cu elevii
ieşeni în bucătărie este Chef Ziad Atiya, alături de zece studenţi israelieni.
Aceştia îşi propun să-i ajute pe elevii români să descifreze tainele bucătăriei
internaţionale. De sâmbătă, ora 9, elevii vor face practică cu specialiştii în cantina
colegiului.
„Primul curs de gastronomie susţinut de Chef Ziad Atiya la Colegiul
Tehnic „Ioan C. Ştefănescu“ s-a desfăşurat în perioada 29 ianuarie - 5
februarie anul acesta, iar atelierele de lucru, în care echipele mixte au
concurat pentru crearea celor mai inspirate farfurii, au reprezentat
pentru elevii români o primă deschidere către interculturalitate şi o
veritabilă oportunitate pentru dezvoltarea competenţelor transferabile.
Atât elevii participanţi, cât şi cadrele didactice implicate au fost extrem
de încântate de organizarea şi de standardele serviciilor oferite de Chef
Ziad Atiya, care, în urma derulării activităţilor proiectului, a conceput,
alături de beneficiarii direcţi, cartea de reţete „Art of Cooking“,
disponibilă
online,
gratuit
pe
www.colegiulstefanescu.ro
şi
www.ziadatiya.com“, a menţionat Dolores Voinea, directorul colegiului.
Paula SCÎNTEIANU («Ziarul de Iaşi», www.ziaruldeiasi.ro, 28.10.2016)
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III.5. CONCURSUL ŞCOLAR INTERDISCIPLINAR «URMAŞII
PRINCIPELUI CANTEMIR», EDIŢIA A X-A: 27.10.2016

NADIA COMĂNECI ÎN ISTORIA JOCURILOR OLIMPICE. CRONICĂ PESTE
TIMP: MONTREAL - 1976
«Nu m-am dus la Olimpiadă pentru a face istorie, m-am dus pentru a face ce
ştiam eu. Nici prin cap nu-mi treceа că, luând acele note de 10, voi schimba istoria şimi voi schimba viaţa».
(Nadia Comăneci, «Eurosport1: Drumul spre aur», 11.03.2016)
«Nimeni nu o poate egala pe Nadia. Nimeni!».
(Martha Karolyi – «New York Times», 11.08.2016)
Rezumat: Jocurile Olimpice de la Montreal, Quebec, din 1976, rămân în istoria
sportului prin notele de 10, obţinute de gimnasta Nadia Comăneci, inegalabila
campioană a României devenind un model pentru excelenţa în sport.
Abstract: The 1976 Olympics in Montreal, Quebec are best known in the
history of sports for Nadia Comaneci’s perfect 10s, the Romanian gymnast who has
been ever since a model of excellence and the unequalled champion in the world of
sports.
Cuvinte cheie: Nadia Comăneci, istoria sportului, Jocurile Olimpice,
Montreal, 1976, jurnalism sportiv, cronica cronicilor, artă.
Key words: Nadia Comaneci, history of sports, the Olympics, Montreal, 1976,
gymnastics, sports journalism, the chronicle of chronicles, art.
Se ştie încă din timpuri străvechi că sportul, oricare ar fi el, înseamnă, în primul
rând, sănătate. De aici şi celebrul dicton latin al lui Juvenal, devenit deviza educaţiei
fizice: «Mens sana in corpore sano!».
Sportul, dupa cum afirma un reporter înzestrat cu atributul artisticităţii,
«probabil, nu e cel mai important lucru, dar, făra el, viaţa noastră ar fi imposibilă!
Nu-i aşa?!». (Vladimir Maslacenko în «Maeştrii reportajului sportiv din Federaţia
Rusă», 2014: 38). «Frumoasele noastre duminici» se datorează «sportului-rege» sau
«intrigantului adorat», în timp ce sportul graţiei ne apropie de zeii Olimpului.
Olimpismul promovează una dintre valorile sale: excelenţa în sport, precum în
educaţie sau artă, cel mai bun exemplu fiind, deşi au trecut 40 de ani, fascinanta şi
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inegalabila gimnastă Nadia Comăneci. Jocurile Olimpice de la Montreal vor rămâne in
istoria sportului prin memorabilele note de 10 primite de «Zeiţa» perfecţiunii la prima
ei Olimpiadă.
«Drumul spre aur» al Nadiei, rememorat în acest an special şi de canalul
«EUROSPORT 1», este prezentat în cartea sa «Revenirea între stele» (1990) de către
Geo Raeţchi, inspiratul jurnalist parcurgând metaforic traseul învăluit de legende: «O
fată de 14 ani deschide poarta Olimpiadei spre a intra în eternitatea sportului (numai
a sportului?). Pluteşte pe aripa de vis peste cal şi se înfige, parcă, în pământ. Sala e în
picioare. Fata trece de pe o bară pe cealaltă cu dezinvoltură de acrobat de clasă.
Spectatorii încremenesc, apoi ovaţionează. Ea urcă pe puntea suspinelor. Niciun
tremur, doar siguranţă, precizie de metronom, într-o înlănţuire de elemente ce taie
respiraţia privitorilor, făcându-i să nu se mai stăpânească – delir, până şi aparatul
îşi pierde cumpătul, devine neputincios, arată numai 1,00: perfecţiunea nu se
inventase încă în gimnastică! Era, de fapt, un 10... O fată de 14 ani, din România, era
de departe cea mai bună din lume...».
Apogeul carierei în lumea plină de graţie a gimnasticii mondiale a fost atins de
către cvintupla noastră campioană olimpică la Montreal, Canada, Nadia Comăneci, o
sportivă din Oneşti, ce a revoluţionat acest sport şi arta din jurul său, reprezentând,
cum s-a mai scris, «o maşină poetică, absolut sublimă, facută dintr-un joc de
muşchiuleţi şi oşcioare fine ca firul de mătase». (Geo Raetchi, «Revenirea intre stele»,
1990: 19).
Acest «adevărat miracol» a câştigat la Olimpiada de Vară din 1976 trei medalii
de aur (la individual compus, bârnă şi paralele, ultimul aparat fiind cel preferat), o
medalie de argint (echipă compus) şi una de bronz (sol). De asemenea, «regina
gimnasticii» a marcat regulile jocului prin două elemente ce-i poartă numele:
coborârea şi saltul Comăneci. Cele şapte note maxime obţinute de inimitabila sportivă
în luna lui Cuptor au rămas în sufletul Nadiei, aceasta spunând într-un interviu pentru
ziarul austriac «Die Presse», din 11.11.2011: «Iulie 1976 este un moment de neuitat
pentru mine. În viaţa unui om există foarte puţine lucruri de care îşi poate aminti
zilnic. Pentru mine, Montrealul este un astfel de moment. Este atât de prezent în
mintea mea încât îmi pot aminti toate detaliile». Să nu uităm şi că in istoria Jocurilor
Olimpice «Zeiţa de la Montreal» a devenit prima gimnastă care a obţinut nota 10.
Ioan Chirilă, maestrul jurnalisticii sportive, pornind de la secundele rămase
antologice, ne-a conturat imaginea «prinţesei» care a învecinat gimnastica şi poezia:
«Zbor final! Stop!! Urale!!! (...) "Şi deodată - cum avea să scrie mai târziu Karolyi - sa prăbuşit Niagara peste sala «Forum». Ultimul lucru pe care l-am văzut clar a fost
apariţia notei pe tabela electronică, adică acel 1,00 - din lipsa de prevedere - care a
facut înconjurul lumii, exprimând, parcă, revolta omului împotriva tehnicii
atotstăpânitoare"». (v. Ioan Chirilă, «Nadia», 1977). Parafrazând un celebru vers
eminescian, a fost succesul lui «nu ştiu cum» şi «nu ştiu ce». Tot «unchiul Vaniа» ne-a
imortalizat triumful de peste Ocean al Nadiei, campioana olimpică «ieşind, în sfârşit,
din carapacea sa şi ridicând braţele sus», «cea mai adevărată imagine a victoriei».
Citind despre «micuţa româncă» sau văzând-o la televizor ori pe internet în
transmisiile (înregistrările) «TVR»-ului, cu emoţionantele comentarii ale lui Cristian
Ţopescu («Nadia iese si stă. Foarte bună aterizarea! Excepţional exerciţiul Nadiei
Comăneci! Parcă niciodată inimile noastre nu au vibrat cu atâta emoţie în faţa acestei
prodigioase demonstraţii de artă a unei fetiţe de 14 ani! Nadia Comănei - un nume
familiar nu numai iubitorilor de sport din România, ci şi celor din întreaga lume! 10!
A treia notă de 10 la paralele pentru Nadia Comăneci! Fantastic! Fără precedent!») (Arhiva «TVR», 17.07.1976), am remarcat faptul că «steaua din Carpaţi» are o serie de
trăsături definitorii: fire puternică, carismatică, zâmbitoare doar la finalul exerciţiilor,
energică şi, după cum a subliniat antrenorul ei Bela Karolyi, «o fiinţă modestă,
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demonstrând tuturor că se pot obţine rezultate deosebite, dacă talentul este completat
de muncă şi dăruire».
Cu Nadia Comăneci «un nume frumos ca un clinchet» (Ioan Chirilă, «Nadia»,
1977: 5), se sfârşeşte povestea gimnasticii de vis, tot ce a urmat fiind, cum a conchis
ziaristul sportiv şi scriitorul Ioan Chirilă, «mici capodopere tehnice», lipsindu-le
farmecul fetei de pe Valea Trotuşului.
Astăzi, privind retrospectiv, la ceas aniversar, Nadia Comăneci prin momentul
Montreal, cu simbolicul ei zbor, a influenţat istoria sportului, atingând desăvârşirea în
lumea Jocurilor Olimpice şi, de ce nu, a artei. În plus, ea a devenit un model pentru
excelenţa în sport, inspirându-ne şi îndemnându-ne să facem gimnastică. Ce ne-am
putea dori mai mult?
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III.6. NUMERELE 11 ŞI 12 ALE «A(P)TITUDINILOR» PREMIATE LA
CONCURSUL JUDEŢEAN DE SPECIALITATE

După premiul al II-lea, conferit numărului nr. 9 al revistei «A(p)titudini»,
publicaţia noastră a obţinut premiul I în cadrul Festivalului Internaţional - Concurs de
filme, fotografii şi reviste şcolare «Anelisse», organizat, pe 28.06.2015, de Asociaţia
Cultural-Ştiinţifică «Vasile Pogor» - Iaşi.
De asemenea, continuând tradiţia suratelor «Însemn» şi «Aripi de lumină», în
anul şcolar 2014-2015, numerele 9 şi 10 ale aceleiaşi reviste au primit premiul al III-lea
în cadrul Concursului judeţean de Reviste şcolare, organizat de I.S.J. Iaşi, acelaşi
premiu fiind oferit şi-n anul şcolar 2015-2016, când ne-am prezentat cu tema omagială:
Arc peste Ştefănescu, revista online a Colegiului pe care-l reprezentăm căştigânduşi treptat respectul, tradiţia şi prestigiul.
Felicitări tuturor!
Prof dr. Petru ISTRATE şi prof. Irina ERDIC
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IV. GENERAŢIA ICS – 50
IV.1. MUZELE COBORÂND PRINTRE «ŞTEFĂNEI»...
E TIMPUL MEU
E timpul meu să fiu adolescent.
Nu e nici greu, dar nu e nici uşor.
Mama mă-nvaţă, ca să fiu decent,
În viaţă să nu fiu un trecător.
Tata mă-nvaţă să ajung student,
În mine ca să fiu încrezător.
Delia-Georgiana POMÂRLEANU – clasa a IX-a F
RAIUL PIERDUT
Dulcea mea copilărie,
Ce frumoasă tu ai fost!
Eu te vreau din nou la mine.
Tu eşti ca o floare rară.
Eu te voi purta în gând mereu.
Cea mai mare fericire
Este să te am pe tine.
Cea mai mare preţuire
Este să te simt,
Oriunde şi oricând,
În orice împrejurare,
În orice casă, în orice gând,
Peste tot: în suflet şi-n privire,
Peste tot să fii tu!
Diana-Maria CĂNILĂ - clasa a IX-a F
ADOLESCENŢA
Adolescenţa, marea floare a răsăritului,
Marele cântec al asfinţitului,
Imensa bucurie de-ascultare,
De impresionare, de entuziasmare.
Marele dar al copilului,
Imensa gândire a părintelui.
Iubirea faţă de persoane,
Amarul cu atâtea «toane».
Toate aceste sentimente
De iubire, de tristeţe,
Te fac să le simţi oricând,
Chiar şi-n privire, chiar şi-n gând.
Delia-Andreea ANEA – clasa a IX-a F
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MAREA FLACĂRĂ A ADOLESCENŢEI
Marea flacără a speranţei,
A gândului, a dorinţei,
A marelui gând problematic
Anxietăţi, dureri şi contradicţii.
Iubirea faţă de viaţă,
De iubirea trupească,
De marele gând, uriaş,
Acela de a deveni
Adult, cu ochii închişi.
Ana Maria RĂUS – clasa a IX-a F
ADOLESCENŢA...
Viaţa noastră este plină
De iubire şi lumină,
De marea vârstă a speranţei,
A marii schimbări, devastate....
Vârsta fragedă a formării,
A noilor schimbări,
A noilor trăiri,
A noilor iubiri....
Gianina DUMITRAŞCU – clasa a IX-a F

SCRISOARE DE ADIO
Hei, iubire!
Hei, străine!
M-am decis că e mai bine
Să-ţi scriu o scrisoare
Probabil, nu ţi-o voi trimite niciodată
Dar vreau sa-ţi dai seama că ai făcut o greşeală.
Am creat în tine
Iar tu ai ucis copilul din mine.
Era un copil special,
Era fericit mereu,
Dar, poate că ceva banal
L-a doborât la greu...
Poate că acum timpul a trecut,
Dar nu aşa mult.
Încă nu ştiu cum de în tine am crezut
Şi acum m-am dezamăgit.
Îmi pare rău!
O să îmi pară mereu!
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Nu pentru că te-am pierdut pe vecie,
Ci pentru că am crezut în tine
Ooo... da, acum doare!
Dar aşa e în lume...
Totul doare,
Dar şi totul trece.
Probabil că tu nu vei trece,
Pentru că acum viaţa mă depăşeşte.
Sunt matură, ştii?
M-a maturizat dorul de noi, de acei copii,
Copii, care au crescut
Şi unora nu le-a plăcut!
Ştii, domnule, am suferit împreună!
În fine, nu mai contează.
Ok, sunt indiferentă
Voi trece peste, aşa e în viaţă...
Dar, când tu vei realiza
Ce ai pierdut în viaţa ta,
O să plângi, vei avea dureri,
Iar eu voi fi fericită, cum ai fost tu ieri...!
Iţi va trece peste un an, doi sau nu!
Depinde de cum îţi va fi sufletul!
A fost frumos cât a durat,
Dar, gata, s-a terminat!
Ai grijă de tine
Şi uită tot, aşa va fi mai bine.
Eu aş mai continua,
Dar e prea târziu, mă doare inima!
Deci, mai bine închei.
Va fi bine, să ştii!
Eu te las cu ea,
Să nu vă deranjez, cumva...
Să vă iubiţi,
Să fiţi fericiţi!
Nu-ţi doresc să ţi se întâmple ceva,
Cum „a păţit” fosta ta!
Adio şi numai bine...
Te iubesc, străine!
Andreea OPREA – clasa a IX-a F
FARMECUL ANILOR DE LICEU
Cei mai frumoşi ani din viata unui om, “anii de liceu”, sunt trăiţi de mulţi dintre
noi la intensitate maximă, însă nu trebuie să uite să vorbească “limba” liceului.
În acesti 3-4 ani, liceul devine locul unde îţi începi aventura numită adolestenţa.
Locul unde trăieşti prima iubire, prima deziluzie, perioada prietenilor adevăraţi şi
proiectelor importante. Locul în care fuga de ore devine cel mai “cool”, locul în care o
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notă proastă la teză e un capăt de ţară, locul în care încet-încet, fără să observi, îţi
formezi personalitatea.
Anii de liceu nu se compară cu nimic în lumea asta. Sunt atâtea momente
interesante! Pentru cei care abia încep această perioadă, pe cât de importantă, pe atât
de fascinantă şi plină de neprevăzut, le urez distracţie plăcută şi spor la învăţat!
Mădălina Georgiana DUCA – clasa a IX-a J
SIRENELE CUM NE POVESTESC LEGENDELE
În adâncurile oceanelor albastre,
Înconjurate de alge şi rechini,
Există sirenele frumoase,
Ce-atrag la ele oameni, ce suspin.
Nu-s ele bune şi nu ne cîntă ca-n poveşti,
Nu au păr roş şi coadă lungă,
Au doar privire rea, ca printre ceţi
Şi-n totdeauna-ncearcă să ne-ajungă.
Prin mări auzi tu deseori
Cum nu mai vin acasă taţi şi fraţi,
Ei doar dispar şi se întorc arareori,
Numai atunci cînd reuşesc să fie ajutaţi.
Sirenele cu zgomote şi cu iluzii,
Îi capătă fără silinţă,
Ele nu fac nici măcar aluzii,
Ele îi iau, degeaba plângi, tu, copiliţă!
A fost un loc periculos oceanul,
Poate, şi-acum pericolul n-a dispărut,
Şi-au pierdut sirenele demult tronul,
Acum nu dăruie al său sărut.
Sărut care îţi poate lua viaţa,
Sărut pe care sigur nu-l doreşti,
Poate, el dă departe ceaţa,
Cu el, însă lumina-o părăseşti.
Natalia PLĂMĂDEALĂ - clasa a X-a A
Prof. coordonator – Cătălina RUSU
A FI OM – VIITOAREA MEA PROFESIE
O singură dată avem minunata şansă de a simţi gustul vieţii, perioada
adolescentină fiind un fragment din întregul puzzle al existenţei noastre. Această
oportunitate ar trebui să ne motiveze, ca, pe parcursul trăirilor, să ajungem la acel nivel
pe care din copilărie l-am încercat şi pentru care încă luptăm din răsputeri.
În viziunea mea, nu profesia defineşte cu exactitate trăsăturile unui individ. La
întrebarea "Ce profesie ai vrea să ai?", ofer mereu un singur răspuns, pe care îl strig cu
demnitate şi cu multă siguranţă, pe propria-mi răspundere: în această lume drastică şi
plină de măşti sociale, aş vrea să fiu OM! Din punctul meu de vedere, trăim într-o
permanentă luptă, învrăjbindu-ne din orice unii cu alţii.
A fi OM nu ne învaţă niciun profesor, la nicio şcoală! Să fii OM e drumul pe care
ar trebui să-l urmăm singuri în viaţă. Nu există nimic mai atrăgător, decât simplitatea,
pentru că a fi simplu nu înseamnă doar rezolvarea unor ecuaţii matematice sau formule
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chimice, ci, mai ales, bunătatea inimii, până şi imperfecţiunea prin care uneori ne
evidenţiem poate fi un factor al simplităţii.
Când vine vorba despre omenie, un fior plin de speranţă îmi acaparează trupul,
făcând să mă simt sigură, vioaie, energică, cu un tonus pozitiv şi depăşind orice
dificultate ivită în cale. A fi OM… e pentru mine nu o simplă formulare, ci o exprimare
meşteşugită, mai preţioasă decât tot aurul din lume. E ceva ce-mi luminează întreaga
viaţă.
Mulţi spun că omenia nu e suficientă pentru a trăi într-o lume îmbrăcată în
culori cenuşii, dar, cu singuranţă, Dumnezeu va şti să-ţi răsplătească orice faptă
pozitivă, călăuzindu-ţi traseul existenţei cu bunătate, iubire, credinţă, pace şi, nu în
ultimul rând, cu OAMENI în preajma ta.
Stela RĂU – clasa a X-a B
HOBBY…
Toţi au un hobby. Acesta poate lua multe forme: unii colecţionează, alţii
desenează, construiesc… Şi lista poate continua!
Mie îmi place să compun poezii. Prefer să le spun poezii de stradă sau piese rap.
Compun deja de trei ani. Totul a început de la câteva casete cu Eminem, după aceea,
am cumparat un CD «de specialitate». Am descoperit treptat şi alţi raperi. Aşa m-am
gândit să compun câteva strofe, să le pun pe un instrumental. Mi-a plăcut rezultatul.
Am fost «injectată» cu virusul acesta, cum s-ar spune. Uneori, pixul, foaia şi un
instrumental potrivit mă deconectează de la realitate, ajungând în lumea mea.
Acest hobby mă ajută să mă relaxez, să am o gândire mai matură. Îmi place
activitatea mea, deoarece te poţi exprima liber, din inimă. Mulţi spun că nu e tocmai
bine pentru o fată să cânte rap, dar nu le dau importanţă, sunt dependentă de pix şi
foaie!
În plus, nu e nimic mai plăcut, decât să compui ceva, ştiind că altcineva se
regăseşte în melodia ta:
«Cred că ţi-am mai zis,
Că nu mă las de scris,
Sper că te-ai convins,
Că încă am acel vis».
Veronica VOINESCU – clasa a X-a B
GENERAŢIA DE MÂINE
De la un timp, nu mai ştiu cine sunt, nu mă mai recunosc. Ce s-o fi întâmplat cu
mine? Nici eu nu ştiu. Cred că pur şi simplu nu mai sunt cine am fost, nu mai sunt acel
copil care trecea peste orice obstacole, care credea în oameni, care avea speranţe şi
visuri, care vedea frumosul în orice. Îmi lipseşte acel copil şi chiar dacă vreau să îl
readuc din nou, nu ştiu de ce, dar, nu pot, oricât aş încerca.
E ca şi cum aş da o luptă cu mine însămi. Nu mai sunt cine credeam că sunt. Nu
mai am aceeaşi strălucire, acel zâmbet ştrengar care îi cucerea pe toţi cei din jur. Nici
nu ştiu când a dispărut. Cred că aşa ne schimbăm noi, oamenii. Pentru ce? Pentru o altă
lume, întunecată şi prăfuită? Pentru chinuri şi reproşuri? Dacă e aşa, eu nu vreau să mă
schimb. Vreau să rămân veşnic copil! Vreau să ştiu că nu am lăsat doar o urmă în nisip,
pe plaja vieţii. Vreu să ştiu că în acea zi când va fi să plec, am lăsat în urmă copii,
oameni care continuă să spere, cărora nu le este frică să lupte pentru ceea ce îşi doresc,
care au încredere în ei şi în ziua de mâine, care să dăruiască din iubire şi să nu aştepte
nimic în schimb. Să lupte pentru drepturile tuturor, să vadă drumul clar şi să nu judece
după aparenţe, ci după fapte, să înveţe din greşeli şi să preţuiască fiecare moment.
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Poate că astea sunt doar nişte păreri aruncate pentru tine. Sau poate că sunteţi la fel ca
mine. Poate vrei să faci lumea asta un loc mai bun sau sunt doar nişte gânduri de
licean, dar acest licean vrea să schimbe ceva! Şi pentru asta nu contează că eşti un geniu
la matematică sau că iei cele mai proaste note, să te crezi cea mai frumoasă fată sau să
te consideri cel mai mare eşec. Că eşti cel mai popular tip din liceu sau băiatul timid din
ultima bancă. Toate astea nu contează! Crede în tine şi tot ce îţi doreşti, vei vedea, se va
împlini, căci visele şi visurile se împlinesc!
Tu nu doreşti ca toţi să nu ne mai considere o generaţie dezastruoasă? Când ei
cu mâinile lor ne-au crescut. Când, de fapt şi de drept, ei ne-au făcut aşa. Noi doar neam adaptat aceste lumi. Oare sunt singura care visează la vremurile de demult? La cum
era atunci când tinerii se întâlneau la hore? Numai eu îmi dau seama că era o viaţă
simplă şi era mult mai frumoasă decât cea de acum?
Iolanda Daniela BURLACU – clasa a X-a B
VIITOAREA MEA CARIERĂ
În viitorul meu aş vrea să am o meserie demnă de mine, care să îmi placă foarte
mult, pentru ca niciodată să nu regret alegerea făcută. Aş dori să am o carieră plină de
succes.
Companiile au nevoie de un plan de afaceri, ca de o hartă turistică. Oamenii au
nevoie de o hartă a carierei pentru a avea cele mai mari sanse sa obţină ce şi-au propus.
Dacă vrei să construieşti o carieră, este necesar să conştientizaţi că trebuie să fiţi
permanent bine informaţi.
Stabilirea planurilor pentru viitor este o sarcină dificilă pentru societatea
noastră. Procesul de autocunoaştere îţi dezvăluie alternativele de succes, îţi extinde
paleta opţiunilor. Aşa poţi avea convingerea că te afli pe drumul cel bun.
A-ţi alege o cariera înseamnă a-ţi clădi, aşa cum îţi doreşti. Cel mai multi îmi
doresc sa am o meserie de care sa mă bucur zi de zi. Mi-ar plăcea foarte mult să devin
poliţistă, Este visul meu de când eram copil. Pe lângă faptul că îmi place foarte mult
uniforma, admir sinceritatea, politeţea şi felul de a fi al unui poliţist. Este foarte diferit
faţă de alţii. Îşi arată cu demnitate respectul faţă de patrie.
A fi membru al Poliţiei Române înseamnă nu numai prevenire, soluţionarea
unor cazuri sau confrunatrea cu situaţii dramatice, ci să fii parte a comunităţii,
înseamnă a înfrunta zilnic noi provocări, fiind chemat să îndeplineşti diferite roluri:
consilier, controlor de trafic, expert în securitate, lucrător social. Toţi poliţiştii trebuie
să fie câte puţin din fiecare. Dar, mai presus de toate acestea, munca unui poliţist
presupune a lucra cu oamenii, buni şi răi, iar pentru asta trebuie să fii sensibil, discret
şi hotărât
Iuliana TĂNĂSUC – clasa a X-a B

ANII DE LICEU
Consider că toată perioada liceului este frumoasă, deoarece îţi faci prieteni noi,
socializezi cu persoane diferite, afli lucruri pe care nu ai fi avut şansa să le descoperi în
afara liceului.
Primul an de liceu. Primul an din marea provocare. Clasa a IX-a....
Dupa părerea mea, cele mai frumoase amintiri ale liceului sunt din perioada
când ar trebui să ai timp de orice şi să nu fii stresat. Stau acum şi mă gândesc că peste
puţin timp clasa a X-a va lua sfârşit, ca şi prima parte a liceului.
Parcă ieri eram boboci şi intram pe poarta liceului pentru prima dată, dar şi aşa
nu am nimic de regretat. Voi încerca să mă bucur de următorii ani rămaşi.
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Până la urmă, fiecare licean, fie din clasa a IX-a, a X-a, a XI-a, chiar şi cei din
clasa a XII-a, trebuie să profite de orice oportunitate oferită de aceşti 4 ani de neuitat.
Este un sentiment minunat!
Bianca-Mihaela PĂDURARU – clasa a X-a B
AMINTIRI DE NEUITAT
Se spune că anii de liceu sunt cei mai frumoşi din perioada adolescenţei şi, de
aceea, trebuie sa profităm de aceştia, dar nu în sensul rău.
În liceu este la fel ca acasă, tentaţiile vor fi din ce în ce mai mari. Diverşi colegi
vor încerca să mă atragă spre multe lucruri mai puţin bune, se vor impune prin aspectul
lor sau cei mai mari prin anumite drepturi pe care la vârsta lor le consideră întemeiate.
Asta nu trebuie să mă împiedice ori să mă intimideze, avem un scop precis pentru care
am venit şi numai cu ajutorul curajului putem să le facem faţă, atât lor, cât şi tentaţiilor
vieţii.
Cred că fiecare dintre voi şi-a ales un drum şi un ţel în viaţă, chiar dacă vârsta
este încă fragedă, însă sunt convinsă că ne vom întâlni peste câţiva ani mai puternici,
mai bine pregătiţi să schimbăm ceva. Atât cât vom putea, datoria noastră este să
încercăm.
Anii de liceu nu se compară cu nimic în lumea asta. Sunt atâtea lucruri
interesante ce se petrec între cei patru pereţi ai liceului, încât nici nu-ţi mai vine să pleci
de acolo. Păcat că totul e trecător în lume şi că totul rămâne la un moment dat doar o
amintire plăcută. Această etapă a vieţii ne oferă momentul şi locul ideal unde putem să
visăm, să dăm frâu liber fanteziilor, putem să ne revoltăm, căci, de ce să nu
recunoaştem, devenim cu toţii alţii, fiind membrii unui joc superb al legendei. O
legendă ce îmbină tragedii, regrete, certuri, împăcări, iubiri, aplauze, culori şi
sentimente. Şi, de ce să nu ne bucurăm de toate acestea?
Deşi mă aflu de-abia la jumătatea drumului, sunt sigură, că voi pleca spre un alt
început cu amintiri de neuitat.
Denisa TOBOŞARU – clasa a X-a B

EXCURSIE PE MARTE
Era o zi însorită de primăvară! Împreună cu prietenii mei am ieşit la plimbare în
parcul din apropierea casei. Ne-am hotărat să discutăm despre lucruri imposibile. Unul
dintre prieteni a vorbit despre extratereştri, unul despre cum ar vrea să ajungă pe lună,
iar eu, ca şi cea mai bună prietenă a mea, aveam aceleaşi gânduri, precum: am dori să
vizităm planeta Marte, care mai este numită Planeta Roşie, cea mai asemănătoare, ca
formă, cu Pământul.
Discuţia noastră era foarte interesantă şi ne atrăgea foarte mult atenţia, dar,
dintr-o dată, un zgomot straniu ne-a speriat! Eram curioşi ce s-ar fi putut auzi! Ne-am
ridicat de pe bancă şi ne-am îndreptat către el. Ne chema cât mai aproape. Din cer a
venit o navă cosmică! Când ne-am apropiat de ea, ne-au zărit trei extratereştri, mici şi
drăguţi. Pe unul dintre ei îl chema Bazaru, pe conducătorul navei - Galileus, iar pe cel
de-al treilea îl chema Rufos. Se mai afla regina planetei, Rozalinda, cea care a început
să cerceteze planeta Pământ. Era fascinată de privelişte şi atât de bucuroasă, încât în
ochii ei se zăreau nişte luminiţe care dansau de bucurie. Nava avea nişte luminiţe
colorate. Acestea mi s-au părut deosebite. Îmi doream să intru şi să mă bucur de tot ce
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era în ea, dar vizitatorii noştri veniseră să studieze planeta, de aceea, nu puteam să
urcăm fără acordul lor.
Prietenilor mei li s-a părut totul doar o simplă nebunie, aşa că s-au retras spre
casă. Eu, ca şi prietena mea, nu mă puteam dezlipi de acea navă, aşa că am aşteptat să
se întoarcă extraterestrii, ne-am aşezat lângă ea şi am început a povesti visul nostru de
a ajunge pe Marte. Acesta părea că va deveni realitate, deşi nu ne-am făcut prea multe
planuri, deoarece nu am avut ocazia de a purta un dialog cu ei. După un timp s-au
întors, însă, din păcate, ne-au întrebat dacă nu am reuşit să ne îndepărtăm de navă. Nu
ni s-au părut foarte prietenoşi, dar noi ne-am luat tot curajul în braţe şi i-am întrebat
dacă ar fi de acord să mergem şi noi să vizităm planeta lor, Marte. Nu li s-a părut o idee
prea bună, dar ne-au cerut timp de gândire. Eram foarte bucuroase că am mai avea o
mică şansă să ajungem unde dorim. Ne-au spus că se întorc peste două zile în acelaşi
loc şi la aceeaşi oră.
Ne-am hotărât să vorbim cu părinţii, ca să fie şi ei de acord, dar nu ne-au crezut!
Au spus că sunt imaginaţii, dar... nu era aşa! Adevărul a fost văzut de toţi. Nimeni nu ne
putea strica acest vis, noi voiam să devină realitate. Nu le-am permis părinţilor să ni se
opună, cu toate că aveau tot dreptul. Timp de două zile am dormit la prietena mea, în
fiecare noapte visam cum va fi.
După două nopţi a venit şi momentul mult aşteptat! Am plecat spre locul
întâlnirii... O supriză imensă ne aştepta! Erau acolo şi ne aşteptau. Ne-au spus doar că
vor pleca, dar se vor întoarce în curând.
Gândurile noastre erau de a pleca, dar aveam o frică de neînchipuit. Ne-am
gândit să îi aşteptăm să vină pentru a vorbi cu ei, apoi să ne hotărâm ce avem de făcut.
Am aşteptat, am aşteptat cu mari emoţii! După cum au promis, i-am zărit... Am
încercat să vorbim cu ei, dar niciun sunet... Am plecat spre Roazalinda, regina
gândindu-ne că va vorbi macar ea cu noi. Am întrebat-o cu ce ocazie a venit pe planeta
noastră. Ea ne-a răspuns că este cea mai frumoasă planetă. Am mai întrebat-o de ce
ceilalţi nu vorbesc cu noi. Ea a răspuns ca nu au voie. E legea planetei şi nu au voie să o
încalce. Rozalinda era foarte prietenoasă. Am întrebat-o dacă puteam merge şi noi cu ei
pe Marte. Am avertizat-o că avem o mică frică de a nu ne face rău. Ea a început să râdă
şi ne-a zis că ei nu fac rău oamenilor. Dacă arată puţin mai ciudat ca noi, asta nu
înseamnă că sunt şi răi. Ne-a convins... Am urcat imediat pe acele scări magice!
Am împărţit un sentiment de nedescris! Ce era în acea navă nu pot explica... Pur
şi simplu magie! Frumuseţe! O mulţime de lumini, care îţi furau privirea! Când a apăsat
butonul de pornire, am simţit un gol imens în stomac, dar eram atât de bucuroase că
visul nostru devenea realitate! Ne ţineam strâns de mână şi ne împărtăşeam
sentimentele. Extratereştrii se uitau la noi şi se mirau de fericirea noastră.
Am ajuns pe Marte! O frică imensă nu ne lăsa să coborâm din navă, dar visul
nostru ne-a făcut să avem curajul de a coborî. Un loc minunat care ne-a facut sa ne
simţim acasă, regina a venit şi ne-a spus că ea ne lasă cu prietenii ei, deoarece are încă o
planetă de cercetat. Au mers cu noi şi ne-au prezentat locuri unice. Ne-am întâlnit cu
un om cu trei picioare, şase mâini şi şase ochi. Era foarte ciudat... Ne-a pus nişte
ştampile, semn că suntem pe Marte, apoi am intrat pe o uşă minunată, unde se zăreau
flori şi iubire. Nu am mers mult şi în faţa noastră se aflau alte două uşi mari. Erau
făcute din fier auriu şi străluceau.
În cosmos eram curioase ce se află, de fapt, după acele uşi. Prietenii noştri ne-au
permis să intrăm. Când s-au deschis, parcă erau porţile Raiului! Totul părea fantastic,
dar nimic cu viaţă. Acum înţeleg de ce Rozalinda s-a bucurat atât de mult de cele văzute
pe Pământ. Covorul zburător care transporta extratereştrii ne-a făcut să ne simţim ca în
poveşti. Am văzut o mulţime de lucruri neobişnuite: copacii arătau altfel decât la noi,
insectele erau imense şi toată planeta se învârtea. Am ajuns într-un loc unde totul era
verde. Ca dintr-un lipici, asemănător gumei. Acel loc avea semnul interzis pentru
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oamenii de pe Pământ. Ne-au făcut curioase, dar ne-au refuzat, evitând să ne dea
detalii.
Timpul nostru se scurgea din ce în ce mai repede, nu voiam să plecăm de acolo,
aşa că am vorbit cu prietenii noştri să ne mai arate ceva pe Marte. Un ultim loc galactic.
Am mers în «Părculeţul pentru micii extratereştri», apoi, din păcate, ne-am urcat în
nava care ne-a readus pe Pământ.
Am rămas foarte încântate de cele văzute şi am încercat să le povestim
prietenilor noştri şi familiei, dar nimeni nu ne-a crezut... Visul nostru a devenit pentru
prieteni o simplă poveste! Şi pentru voi?
Denisa TOBOŞARU – clasa a X-a B
DANSUL - HOBBY-UL MEU…
Dansul este o artă, un sport ideal, pentru că formează personalitatea, fizicul,
ţinuta şi, mai ales, creaţia. Dansul, ca orice altă activitate, începe întâi ca un hobby şi pe
parcurs pentru unii cursanţi ajunge să se transforme într-o meserie. Drumul până la
succes este lung şi anevoios, dar eu îmi doresc mult să fac performanţă. Muncesc mult,
ca să am toate şansele să ajung sus. Încă de mică, de la vârsta de 5 ani, dansul e visul pe
care îl privesc cu ochii mari deschişi. Voi lupta la fel cum am luptat şi până acum ca
acest hobby să nu rămână un vis. Încă de când eram mică, ascultam muzică şi începeam
să dansesz fericită, cu un zâmbet iremediabil. Mă imaginam pe o scenă... Încă se mai
întâmplă…
Pentru unii pasiunea nu este cel mai important lucru… Pentru mine e unul
motivant. Dansul e o parte din mine. El este ca pictura. Zugraveşti o pânză în mii de
culori, apoi o arăţi. Unii spun că e uşor dansul, că oricine poate dansa, dar, de fapt, este
foarte multă muncă. Şi efort.
Ador acest sport, deoarece îmi place să fiu pe scena şi să mă privească o
mulţime de oameni. Când sunt supărată sau am probleme, încep să dansez şi, parcă,
evadez într-o lume imaginară în care nu am nicio problemă şi unde totul este plin de
fericire. Pentru mine dansul este ca aerul pe care îl respir, fără de care nu pot trăi. Dacă
cineva mi-ar spune să nu mai dansez, ar fi un chin groaznic, la fel ca pentru un
muzician renumit ce îşi pierde auzul.
Dansul a fost, este şi va rămâne o pasiune, acest sport învecinat cu arta
devenind cartea mea de vizită.
Denisa TOBOŞARU – clasa a X-a B
HOBBY-URILE DIN VIAŢA MEA
Eu sunt pasionat de mai multe lucruri, dar, în special, ador să gătesc şi să joc
fotbal. Fotbalul este o pasiune de-a mea încă de când eram mic. Îmi place să joc, dar am
avut un incident neplăcut. Într-o zi m-am dus pe terenul de sport şi, jucând, am
alunecat… Mi-am rupt piciorul. Acest lucru nu m-a împiedicat să mai joc fotbal.
Gătitul pentru mine este ceva relaxant, ajutându-mă să uit de toate lucrurile
neplăcute. Îmi place să fac diferite prăjituri prin care să îi uimesc pe toţi cei care le
gustă!
Andrei CHELARU – clasa a X-a B
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HOBBY-URI
Eu am multe hobby-uri, cel care îmi ocupă cel mai mult timp este
compunerea poeziilor.
Totul a început acum un an, când, după multe dezamăgiri şi eşecuri pe toate
planurile, m-am cufundat în muzică. Ascultând muzică 12 ore din 24, am devenit
dependentă. Toata lumea ştie că drogurile provoacă dependenţa,, dar uneori şi muzica
poate fi un drog. Eu compun mereu versuri, pot să improvizez oricând ceva, asta
depinde de starea mea.
Ultima dată am scris următoarele versuri:
«Atunci când realitatea-i dură,
Eu încep din nou să sper,
Crezând că azi va fi mai bine,
Şi nu la fel de rău ca ieri,
Afişez acelaşi zâmbet fals şi nimeni nu-şi dă seama,
Că în sufletul meu e tot adâncă rana,
Cu cât evoluăm, cu atât e mult mai rău,
Oamenii nu mai ştiu deloc de Dumnezeu».
Poezia e modul meu de a mă descărca. Când nu mai pot să rezist în realitatea
care mă doboară, mă cufund în muzică şi visez.
Mulţi m-au descurajat, când au auzit că îmi place să compun versuri, dar eu
îmi ascult inima.
Maria-Mirabela HOROBEŢ – clasa a X-a B

SCRISOARE CĂTRE ION CREANGĂ
Domnule Ion Creangă!
Aş vrea să vă mulţumesc, în primul rând, pentru poveştile cu care ne-aţi
înveselit viaţa şi sufletul. Doresc să vă spun că mi-au intrat în suflet «Amintirile din
copilărie», amuzându-mă zi şi noapte. Când am început să le citesc sau, mai tărziu,
recitesc, nu mă mai puteam opri. Râdeam, plângeam şi mă energizam cu întâmplările
tale, pline de suspans şi adrenalină.
Ai fost şi vei rămâne unul dintre scriitorii mei preferaţi, făcându-mi copilăria să
o trăiesc ca în poveşti şi luând drept exemplu poznele şi glumele pe care le făceai
dumneata la o vărstă fermecată.
Cu mult respect şi recunoştinţă,
Ciobanu Mihaela
Mihaela CIOBANU – clasa a X-a B,
transferată la Liceul Tehnologic din Cisnădie, Sibiu
GÂNDURI DE LICEAN
Adolescenţa reprezintă, în cea mai mare parte, viaţa de licean. Toţi ar dori mai
mult timp liber şi mai puţină şcoală, însă fără studii nu vor realiza nimic, niciodată.
Trecând de la şcoala gimnazială, cu toţii ne îndreptăm spre un alt ciclu al vieţii noastre.
Cei care au fost în clasa a IX-a, vor vedea şi vor simţi o schimbare destul de mare:
colegi, profesori, chiar ei înşişi, fiindcă acestea sunt etapele pe care trebuie să le
depăşeşti, până vei ajunge să te maturizezi, descoperindu-te pe tine însuţi.
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«Viaţa de licean» îţi poate modifica, sau nu, caracterul, dar cei care sunt înţelepţi
şi vor să ajungă în «vârf», vor trece cu bine peste aceste provocări sau tentaţii specifice
vârstei.
Cred că liceul, colectivul din care facem parte, nu ar trebui să ne schimbe, ci să
ne modeleze sau, mai bine zis, să ne transforme din adolescenţi în OAMENI.
Ana-Maria VASILIU – clasa a X-a D
SPORTUL ŞI FAVORIŢII SĂI
Mens sana in corpore sano!
Sportul îmi place, întrucât îmi dezvoltă sănătatea. Sportivul meu preferat,
Iasmin Latovlevici, este un jucător român de fotbal, component al unei echipe din
Turcia. El a mai jucat la C.F.R. Timişoara şi F.C. Timişoara, de unde s-a transferat la
F.C. Steaua Bucureşti, cu care a obţinut titlul naţional şi a jucat în UEFA Champions
League şi Europa League. A evoluat pentru un tur la C.F.R. Timişoara, în Divizia B, pe
când feroviarii erau echipa-satelit a clubului F.C. Timişoara. A debutat în returul
sezonului 2015-2016, postul lui fiind cel de fundaş stânga. A acumulat 33 de prezenţe în
Liga I ca jucător al Timişoarei, fără a marca niciun gol.
În vara anului 2010, Latovlevici a fost transferat la Steaua Bucureşti pe o sumă
mică. A debutat în meciul contra Universităţii Cluj, pe 25 iulie 2010. Era considerat
unul dintre jucătorii cu evoluţii inconstante, marcând primul său gol într-un meci de
cupă, din lovitură liberă.
Medeea-Teodora AGHIORGHIESEI – clasa a X-a D,
transferată la Liceul Tehnologic Economic «Virgil Madgearu»
DRAGĂ ÎNGERULE SCRIITOR,
M-ai fascinat prin creaţiile tale. Mi-ai arătat că viaţa poate fi şi frumoasă. M-ai
învăţat că orice simt sau orice aş vrea să fac, pot, dacă am voinţă. Am învăţat de la
„Luceafărul poeziei româneşti” că „dacă ai totul, de fapt, nu ai nimic, iar dacă nu ai
nimic, de fapt, ai totul.” Mi-ai arătat că, dacă ai ambiţie, poţi avea orice, iar, dacă ai
imaginaţie, poţi da naştere la ceva nou.
Prin muncă vei ajunge departe, iar tu asta ai făcut! Mă aplec în faţa ta cu tot
respectul şi cu toată modestia. Îţi mulţumesc pentru tot ce ai lăsat în urmă! Ştii ce mi-a
zis mama? Că îngerii nu mor niciodată! Poate, trupul a murit, dar sufletul tău e viu, se
pregăteşte să se nască pentru a doua oară, pentru a ne fascina din nou cu creaţia sa. În
viaţă nu este vorba despre descoperirea sinelui, ci despre crearea lui.
Tu ai minunat lumea cu poveştile, romanele şi nuvelele tale. Iubite scriitor, neai minunat ţara cu harul tău deosebit de a crea, impresionându-ne cu sensibilitatea ta.
Înainte să închei, vreau să te rog ceva: să nu ne uiţi! Aminteşte-ţi şi de noi de
acolo de sus, îngerule! Noi încă te mai aşteptăm, să te întorci! Te aşteptăm acasă.
Cu toată dragostea,
Ioana SEMIREA – clasa a X-a D
DRAGĂ VIAŢĂ,
Se zice că eşti cel mai mare miracol şi cea mai mare comoară. Că tu ne loveşti şi
aştepţi să ne ridicăm cu mai multă putere. Că ne dai doar atât cât putem duce. Doar ne
doare, suferim şi plângem mult. Oricât de mult ţi-ai dori să ne vezi mai puternici, cu
atât de mult ne vom umple cu ură şi cu o dorinţă uriaşă de răzbunare.
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Vom începe încet, încet, încet cu toţii să te urâm! Şi nu vom mai lupta. Vom
pierde lupta şi vom ceda. Ne vom arunca în ghiarele morţii! Ştii de ce? Fiindcă vom
obosi la un moment dat să ne mai zbatem, să mai luptăm, să credem că a doua zi va fi
mai bine! Dar nu va fi! Nimic nu se va schimba! Totul vai fi la fel! Dacă tot mă izbeşti de
fiecare dată când reuşesc să zâmbesc, am să-ţi spun ce cred despre tine.
Nu m-am gândit de prea multe ori că ai fi frumoasă, nu mi-ai dat ocazia să te
descopăr în toată splendoarea ta, deci nu aş putea spune că eşti aşa de extraordinară,
precum se zice. Eşti rea şi nedreaptă... îngâmfată şi răutăcioasă! Pentru un mic zâmbet,
m-ai pus să plătesc un ocean de lacrimi, mi-ai luat de lângă mine mereu oamenii pe
care i-am iubit cel mai mult... Şi-am plătit tribut mai mult decât meritai!
Nu te-am înţeles niciodată şi, sincer, nici nu-mi doresc!
Cu indiferenţă, „draga mea viaţă”
Ioana SEMIREA – clasa a X-a D
SPUNE-MI...!
Hai, spune-mi ce simţi, spune-mi ce te doare!
Strigă şi cere ajutor, atunci când nu mai ai scăpare!
Te pierzi şi, plângând, îţi dai seama...
Gândindu-te cum îţi poţi îndepărta teama.
Nu mă mai minţi, spune cu voce tare ce gândeşti!
Dacă taci, sî ştii că de data asta tu greşeşti!
Ioana SEMIREA – clasa a X-a D
FOTBALUL
Pasiunea mea rămâne fotbalul. Acesta este un sport de echipă ce se dispută între
doua echipe alcătuite din unsprezece jucători fiecare. Se joacă cu mingea pe un teren
dreptunghiular, acoperit cu gazon, cu câte o poartă la fiecare capăt. Scopul jocului este
de a înscrie goluri, introducând mingea în poarta adversarului.
Mie mi-a plăcut şi îmi place fotbalul foarte mult, de când eram mic vedeam
foarte multe meciuri la TV şi îmi doream extrem de mult să ajung un mare fotbalist. Cu
timpul am început să practic sportul acesta şi m-am înscris la o echipă de fotbal. Primul
meu meci a fost contra unei echipe de la o şcoală din Iaşi. „Fotbalul este simplu, dar e
greu să joci simplu”.
Pasiunea mea pentru fotbal este arzătoare şi nu va înceta niciodată!
Marian IGNAT – clasa a X-a D
LECTURA
În opinia mea, lectura în formarea tinerilor are un rol foarte important.
În primul rând, pentru mine lectura înseamnă îmbogăţirea vocabularului şi
descoperirea multor lucruri noi. Odată cu îmbogăţirea lexicului şi a altor cunoştinţe se
dezvoltă şi memoria. Ne este mult mai uşor să scriem, să redactăm eseuri şi să discutăm
cu persoanele din jurul nostru. Lecturând unele cărţi, acestea ne pot răspunde la multe
întrebări pe care ni le punem în viaţa de zi cu zi. De asemenea, ne pot ajuta să luam
deciziile corecte în ceea ce priveşte o problemă sau alta.
În al doilea rând, citind mai multe cărţi, ne dăm seama de modul de comunicare
şi de expresiile corecte pe care trebuie să le folosim pentru a discuta cu semenii noştri.
Astăzi, din păcate, adolescenţii citesc mult mai puţin, ei preferă să navigheze pe
internet, să se uite la TV sau să facă alte lucruri, nu îşi dau seama cât de importantă este
această activitate în societatea modernă.
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În concluzie, lectura în viaţa tinerilor este primordială, deoarece îi ajută în
formarea personalităţii lor.
Laura-Elena ILIE – clasa a X-a D

GÂNDURI...
Se spune despre anii de liceu că sunt cei mai frumoşi ani din viaţa oricărui om
şi, în acelaşi timp, sunt o perioadă foarte importantă cu care omul se întâlneşte o
singură dată. Adolescenţa este considerată vârsta de aur, vârsta marilor realizări, a
integrării sociale, dar şi vârsta crizelor, a nesiguranţei, a insatisfacţiei. Orice vârstă are
specificul ei, dar etapa adolescentină este esenţială, deoarece ni se dezvoltă
personalitatea, ni se modifică modul de gândire, pentru că ne maturizăm. Această
perioadă e unică şi “ceea ce nu trăim la timp, nu trăim niciodată.” (Octavian Paler), de
aceea ea trebuie simţită din plin.
Ca să profit de această vârstă, am decis să nu îmi fac planuri pe termen lung,
căci prefer să trăiesc fiecare clipă, să mă bucur de oamenii pe care îi am lângă mine, să
profit de fiecare şansă pe care o am, ca să învăţ ceva nou şi folositor sau să reuşesc să
păcălesc timpul, furând astfel cât mai multe amintiri. “Sunt două feluri de a-ţi trăi
viaţa: unul, de a crede că nimic nu este un miracol; al doilea, ca şi când totul este un
miracol” (Albert Einstein). Eu prefer să cred că totul este un miracol şi orice lucru sau
om are partea lui bună. De aceea, la sfârşit vreau să pot spune că nu am pierdut nimic,
iar dacă am pierdut au fost doar lucruri care nu-mi vor influenţa viitorul într-un mod
negativ. Fiecare întâmplare are importanţa ei, însă viaţa e prea scurtă, de aceea, rebuie
să învăţăm din experienţele altora. Timpul nu trebuie lăsat să treacă degeaba, ci folosit
la maxim, fiindcă în orice moment poţi primi o altă şansă sau poţi face un alt pas spre
un viitor cât mai bun, iar noi e bine să ştim «să profităm» de orice astfel de
oportunitate, pentru că orice pas, cât de mic, are însemnătatea lui.
Fiind vârsta integrării sociale, am ales ca tot ce voi face în aceşti ani să mă
reprezinte, adică să fiu eu, indiferent în ce situaţie m-aş afla, pentru că viaţa e prea
scurtă ca să fiu altcineva. Am realizat că trebuie să pot să fac paşi cu vântul în faţă,
întrucât, până să ajung unde doresc, va fi un drum lung, cu multe obstacole, care vor
cere, la rândul lor, multe sacrificii, iar unele din zidurile pe care le voi întâlni, va trebui
să le transform în porţi, pe care, mai presus de toate, cu cheile potrivite va trebui să le
deschid. Sunt conştientă că e necesar să lupt pentru ce îmi doresc, iar cu o voinţă
puternică, orice poate deveni realizabil. Mi-aş dori să găsesc «o uşă» pe care nu a
încercat-o nimeni sau poate că nu a găsit nimeni înaintea mea cheia potrivită. Nimănui
nu i-ar strica un strop de eternitate, iar asta ar putea fi şansa mea.
Văd viaţa ca pe o şcoală, unde când greşeşti, înveţi, atâta timp cât nu îţi repeţi
greşelile, unde trebuie să ţii minte cine eşti sau ce vrei să faci. Lecţiile de viaţă date în
şcoală îţi pot prinde bine, în schimb mi se pare înjositor să primeşti lecţii de şcoală în
viaţă: asta ar da dovadă că nu ai învăţat lucrurile potrivite în momentul potrivit şi că,
probabil, nu meriţi să te afli unde eşti. În viaţă, orice amănunt poate conta, când ai
nevoie de o slujbă şi trebuie să faci o impresie bună, e ca atunci când ai nevoie de o notă
bună, ca să îţi măreşti media.
Sunt convinsă că drumul meu duce spre un viitor foarte bun.
Georgiana ILIEAŞ – clasa a X-a D
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MUZICA
Muzica este singura modalitate prin care îmi pot manifesta încrederea, tristeţea
ori clipele vesele. Ea mă face să plâng ori să râd, mă pansează sau îmi dă putere, mă
face să vibrez sau să văd lumea cu alţi ochi.
Încă de mică, muzica se regăsea printre multele emoţii din sufletul meu,
purtând-o mereu aproape de mine, chiar şi în momentele grele ori în momentele de
fericire. Prin ea am învăţat că fiecare dintre noi poate învinge orice lucru îi stă în cale,
fără să dea înapoi, urmându-şi visurile.
Muzica joacă un rol foarte important în viaţa noastră, în funcţie de gen ne
relaxează şi ne elimină emoţiile negative acumulate.
Fiecare om se bucură la auzul unei melodii care îi place, deoarece îi alină
sufletul. Mulţi dintre noi ascultă muzică din pasiune, nu din obligaţie. De aceea eu
consider că muzica este pasiunea sufletului.
Uneori muzica în viaţa mea este totul, de exemplu, muzica clasică. Eu fără
muzică voi fi distrusă, ea pe mine mă înveseleşte, mă linişteşte, dându-mi adesea mai
multă energie. Oamenii mari cred că muzica este ceva neobişnuit, însă pentru noi,
tinerii, muzica este totul. Muzica este o muză lină, care calmează orice om. Datorită
muzicii fiecare din noi se regăseşte în melodia fredonată.
Nu toţi iubesc acelasi fel de muzică, dar atunci când auzim un cântec pe care lam îndrăgit, inima se zbate mai tare ca niciodată, faţa noastră se face mai luminoasă,
iar ochii strălucesc ca două cristale. Alţii prin muzică îşi exprimă sentimentele pe care
nu au curajul să le spună.
Putem spune că ne naştem pe ritmuri de bucurie, trăim o viaţă pe diferite
ritmuri şi, la final, murim pe ritmuri de tristeţe.
Georgiana ILIEAŞ – clasa a X-a D
LICEUL...
Se spune că «cei mai frumoşi ani» din viaţă sunt cei petrecuţi în liceu. Dacă tot
sunt numiţi aşa, merită trăiţi din plin. În patru ani, liceul devine locul unde îţi petreci
aventura numită adolescenţă. Locul unde trăieşti prima iubire şi perioada prietenilor
adevăraţi.
Anii de liceu nu se compară cu nimic pe lumea asta. Sunt atâtea lucruri
interesante ce se petrec între aceşti patru pereţi ai liceului, încât nici nu-ţi mai vine să
pleci de acolo. Păcat că totul este trecător în lume şi va rămâne la un moment dat un
gând frumos, de care o să ne amintim cu plăcere.
Din aceşti ani frumoşi vom rămâne cu multe informaţii, diplome şi prieteni,
cum rar mai găseşti. Anii de liceu ne oferă momentul şi locul ideal, unde putem să
visăm şi să dăm frâu liber fanteziilor.
Pentru cei care abia încep această perioadă, pe cât de importantă, pe atât de
plină de farmec din viaţa unui om, îi sfătuiesc să o trăiască cu bucurie şi pasiune!
Georgiana-Andreea MUNTEANU – clasa a X-a D
FERICIREA
Ştii ce se află în spatele dorinţelor noastre? Care este motivul pentru care noi ne
fixăm obiective şi ne construim viziuni pentru viitor? Omul a fost creat pentru a fi
fericit. Faptul că astăzi doar foarte puţini dintre noi mai resusesc să găsească fericirea
este ironia supremă. Tocmai de asta, în spatele fiecărui obiectiv şi acţiuni ale noastre se
află dorinţa de a găsi fericirea. Nimeni nu se naşte cu griji.
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Toţi venim pe lume cu starea de fericire interioară cu care am fost creaţi, chiar
dacă nu suntem conştienţi de ea. Însă, uşor uşor, pe măsură ce ne maturizăm şi
societatea îşi pune amprenta asupra noastră, ne trezim într-o zi nefericiţi. Nefericiţi că
nu avem ceea ce ne dorim sau că nu suntem cine am vrea să fim. Aşa că începem o
căutare nesfârşită a fericirii pe care am pierdut-o. Partea urâtă este că unii caută toată
viaţă, fără să aibă succes. Îmi doream de mult timp să scriu aşa ceva, pentru că
întâlnesc în jurul meu frecvent oameni care vor să fie fericiţi. Pentru cei mai mulţi
rămâne însă doar o dorinţă.
Fericirea în viaţă poate veni de la multe lucruri. De la munca pe care o găsiţi
semnificativă. De la un hobby în care vă pierdeţi ore întregi. De la lumea care vă
înconjoară sau de la faptul că apreciaţi razele soarelui atunci când vă încălzesc
primăvara. O mare parte a fericirii noastre depinde şi de relaţiile pe care le avem, de
modul în care le cultivăm şi le lăsăm să crească.
În fine... Vreau să fiu şi eu fericită...!
Alina NEICU – clasa a X-a D
Cei patru ani de liceu
Cei mai frumoşi ani din viaţa unui om sunt cei petrecuţi in liceu. Trebuie trăiţi din
plin aceşti patru ani ai liceului, pentru că devine locul unde îţi începi adolescenţa, cu
prima iubire, perioada prieteniilor adevărate şi a proiectelor importante. Este locul în
care fuga de la ore devine cel mai «cool» lucru de făcut, locul unde încet-încet, fără să
observi, îţi formezi personalitatea, în care pe lângă materii ai şi posibilitatea să faci
nebunii la care probabil nu te-ai fi putut gândi vreodată.
Anii de liceu nu se compară cu nimic in lumea asta. Sunt lucruri ce se petrec între
patru pereţi ai liceului, încât nici nu-ţi mai vine să pleci. Păcat că totul e trecător în
lumea asta. Totul va rămâne la un moment dat numai o amintire placută.
Poate, peste caţiva ani, timpul ne va permite să rememorăm clipele trăite alături
de foştii noştri colegi şi, poate, chiar să o regretăm. Spun asta, pentru că parcă mai ieri
eram la începutul clasei a IX-a şi îmi imaginez că următorii patru ani nu voi face altceva
decât mă voi distra şi voi învăţa. Dar sunt mult mai multe, de exemplu: fuga de la ore,
prea cunoscuta foame, covrigul de la magazinul şcolii, zgomotele dese de caiete scăpate
pe jos în timpul lucrărilor, orele când eram somnoroşi, vestitele porecle atribuite
colegilor, conflictele cu unii colegi, ,,furatul temelor'', lacrimile vărsate pentru media la
matematica, recreaţia prelungită mereu cu 5-10 minute, răsetele şi şuşotelile din timpul
orelor. De ce să nu ne bucurăm de toate acestea? Trebuie să lăsăm ceva în urmă, gen
formule pe bănci, un 2 prin catalog ce ţine strâns de mână o absenţă şi caţiva nervi
profesorilor. Aceste gânduri încep cu clasa a-IX-a, cu prima zi a anului şcolar, urmată
de vestitul ,,Bal al bobocilor”. În prima decadă a lunii martie vine ,,Balul mărţişorului”
ce-i obliga pe baieţi să-şi caute ,,perechea''. Este perioada în care toţi caută ţinute
elegante, iar elevii formulează întrebări care mai decare mai deficile pentru concursul
de mister. Acea petrecere la care pluteşte un aer de eleganţă şi bunul gust, te determină
ca peste ani, fără să vrei, să-ţi aduci aminte de adolescenţă şi de momente pline de
amuzament petrecute alături de colegi si profesori.
Delia BURLACU – clasa a X-a F
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PROFESIA MEA
În primul rând, vreau sa precizez faptul ca profesia pe care doresc să o practic pe
viitor este profesia visurilor mele. Precum se zice, pentru a avea plăcere de muncă
100%, trebuie să îmbini plăcutul cu utilul. Însă dacă ajungem să muncim, având
profesia nedorită, este echivalent cu a înghiţi zilnic o lingură de otravă.
Visul meu este profesia de psiholog. De mic copil, ţin minte cum admiram această
meserie şi îmi plăceau nespus de mult persoanele din acest domeniu. Îi admiram după
cum se manifestau şi gândeau. Sfaturile date de ei sunt întotdeauna impresionante şi de
mare ajutor. Din punctul meu de vedere, această profesie nu o poate practica oricine, a
fi un psiholog bun e un dar de la Dumnezeu. Psihologia ne ajută să ne cunoaştem
semenii si pe noi înşine, ne ajută să răspundem la întrebări de tipul: ce anume ne
determină sa funcţionăm, ce anume ne îndeamnă să acţionăm într-un anumit fel, de ce
luăm anumite decizii şi nu altele.
Cu toţii suntem psihologi în mod inconştient, atunci când purtăm o conversaţie
sau sfătuim pe cineva, atunci când luăm decizii, analizând urmările şi efectele acestora,
şansele de reuşită, sau probabilitatea de eşec. Despre mine pot spune că până a ajunge
la acest vis trebuie să mă perfecţionez încă mult timp. Un prim pas pe această cale este
răbdarea, ceea ce este o mare calitate a acestei meserii. Chiar dacă îmi doresc să dau o
mână de ajutor omenirii să se descurce mai uşor, să-i ajut cu un sfat bun, eu singură
uneori nu mă pot clarifica pe mine însămi. Mă gândesc că, dacă într-adevăr vreau să
merg pe această cale, voi da tot ce-i mai bun din mine, pentru ca această dorinţă să
devină realitate. Nimeni nu e perfect, dar trebuie să tindem spre perfecţiune.
Încă o calitate importantă este să ne înţelegem pe noi înşine, cine suntem, ce
dorim de la viaţă, care e scopul nostru şi multe alte întrebări. Doar atunci vom putea
ajuta pe cei din jurul nostru.
În concluzie, pot spune că această profesie implică multă muncă, dar asta doar
mă ambiţionează, ca să-mi îndeplinesc visul.
Maria CANŢÂRU – clasa a X-a F,
transferată la Şcoala № 773 din Moscova, Federaţia Rusă.

VIAŢĂ DE LICEAN
Liceul reprezintă una dintre etapele şcolare pe care le parcurge fiecare elev, fiind,
de ce nu, cea mai frumoasă perioadă, cu trăiri şi emoţii, cu lacrimi, bucurii, o pată
frumoasă în obraji, prima dragoste şi primele tentaţii ale adolescenţei.
Fiind licean, te străbat mii şi mii de idei, unele mai bune, altele mai puţin bune,
dar care se formează în această etapă a vieţii, pentru a-şi face loc între gândurile
noastre. Pe de o parte, minunata viaţă de licean are şi reversul medaliei, deoarece noi
suntem influentaţi uşor de cei din jur, ne putem schimba rapid părerile şi deciziile,
renunţând repede la unele lucruri pe care cu timpul le putem regreta.
În această perioadă te gândeşti mai puţin la viitor, ceea ce este just, te preocupă
doar prezentul şi, poate, din când în când ai câte o «revelaţie» precum: «Ce o să devin
eu peste câţiva ani?», «Oare o să reuşesc?», «De ce este importantă şcoala?». De foarte
multe ori apare ideea de a renunţa, dar ceva din umbră îţi spulberă toate gândurile şi
nu te lasă să faci asta, îndreptându-te pe un drum drept. Toţi greşesc („A greşi este
uman”), dar cel mai des se greşeşte în adolescenţă, când totul pare ca o gluma.
Cei mai frumoşi ani sunt cei de liceu, care ni se vor întipări în minte şi suflet
pentru tot restul vietii, punând o amprentă adâncă, plină cu amintiri frumoase,
zâmbete şi bucurii.
Mihaela CHIRĂU – clasa a X-a F
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MINUNAŢII ANI DE LICEU
Viaţa de licean, o experienţă prin care orice om a trecut şi de care îşi aduce
aminte cu mult drag şi emoţie. Cele mai minunate, de neuitat şi importante sentimente
pe care le trăieşte omul în anii de liceu îi rămân marcate, ca un tatuaj în inimă, pe care
nu-l mai poţi şterge niciodată. Liceul reprezintă acei 4 ani, care conţin greutăţi, clipe
memorabile, amintiri puţin dureroase şi chiar prietenii care ţin o viaţă întreagă. Orice
persoană la începutul liceului încearcă, până se acomodează cu oamenii pe care nu i-a
mai întâlnit, să abordeze un comportament adecvat, să nu lase impresii urâte noilor
colegi şi să nu îndepărteze oamenii cu care socializează, ba din contră să facă impresie
bună şi să-şi creeze un grup de prieteni cu care să îşi petreacă următorii ani, cu care să
împartăşească momentele dificile şi clipele minunate.
Desigur că în orice colectiv există şi neînţelegeri care distrug prietenii. Acestea
sau certurile ţin mult de caracterul fiecăruia. Există persoane mai răutăcioase, persoane
liniştite, înţelegătoare, dar, de fiecare dată, există o fiinţă care mereu încearcă să
rezolve neînţelegerile şi certurile, pentru a nu se ajunge la lucruri mai grave.
Liceul înseamnă o perioadă grea şi frumoasă, dar totul depinde de cei de lângă
tine. Cine ar putea uita momentele în care într-o zi obişnuită ţi se poate da viaţa peste
cap, dar privind un chip pe care îl vezi pentru prima oară, care te face să simţi mii de
fluturaşi în stomac, sentimente care îţi dau fiori şi emoţii puternice. Acest sentiment pe
care îl poţi simţi nu poate fi numit altfel, decât iubire, momentul când te îndrăgosteşti
este cea mai minunată clipă şi de neuitat, mai ales dacă persoana de care te
îndrăgosteşti simte acelaşi sentiment ca tine.
Din frumoşii ani de liceu rămâi cu amintiri extraordinare, prietenii pe viaţă, cu un
număr ridicat de cunoştinţe ce te vor ajuta să-ţi alegi o carieră sau, mai întâi, să intri la
o facultate, datorită faptului că ai învăţat şi ai ştiut să te bucuri de toate experienţele
liceului. În acelaşi timp, ai reuşit să înţelegi ce vrei de la viaţă.
Orice moment trebuie apreciat şi făcut de neuitat, fiindcă cu trecutul nu putem
face nimic să ne mai întâlnim niciodată, dar putem face ca trecutul să rămână cea mai
minunată amintire.
Andreea VORNICU – clasa a X-a F
PASIUNEA TA – MÂNDRIA TA
Toată lumea ştie că nu există oameni care să semene la perfecţie, din toate
punctele de vedere, lucruri sau obiecte care să fie identice. Orice individ este deferit,
într-un fel sau altul, prin gesturi, plăceri şi alte particularităţi distinctive. Există însă
interese comune, cum ar fi hobby-urile, ele sunt activităţi pe care orice om le practică,
în funcţie de propriile preocupări sau plăceri.
Şi eu am un hobby care nu a fost de la început din plăcere, dar care, pe parcursul
timpului, a început să-mi placă, încât să-mi dau interesul de a deveni din ce în ce mai
bună. Atletismul pentru mine este o pasiune care uşor m-a făcut să îmi dezvolt spiritul
de echipă, să învăt cât mai multe lucruri, să cunosc cei mai minunaţi oameni. Am
învăţat cât de important este sportul în viaţa unui om sau o alimentaţie sănătoasă,
fiindcă pentru a fi sportiv sunt vitale sănătatea şi, desigur, alimentaţia care trebuie să
conţină mâncăruri naturale. Fructele şi legumele nu trebuie să lipsească din meniul
zilnic al unui sportiv.
Orice sport necesită multă muncă, interes, dorinţă de a ajunge cât mai bun şi,
cel mai important, mereu să crezi în tine. Să nu abandonezi niciodată ceea ce îţi place
să faci, indiferent de cât de greu îţi este, cât de obosit te simţi sau că nu ai timp de alte
ocupaţii. Sentimentele pe care nu le-aş putea uita niciodată sunt fiorii pe care îi
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simţeam înaintea fiecărui concurs, momentul când eu şi concurenţii ne aşezam la linia
de start. Emoţiile mă copleşesc şi simt o frică, de a nu dezamăgi persoanele care mă
susţin, dar, în acelaşi timp, trebuie să te motivezi pentru a da tot ce e mai bun şi pentru
a putea pune în valoare orele de muncă şi antrenamentul depus din greu.
Aceste momente sunt unice, iar atletismul va rămâne pasiunea mea.
Nenumărate felicitări merită persoana care m-a antrenat să ajung la această
performanţă şi căreia am să-i mulţumesc mereu pentru efortul depus, fiindcă niciodată
nu trebuie să uităm să fim recunoscători, de la început până la final, celor care ne-au
ajutat.
Pasiunea este lucrul care te poate face să te simţi mândru de tine însuţi.
P.S. În 2014-2015 am obţinut locul II la faza judeţeană a probei de viteză, 60m,
la concursul de specialitate de la Bacău.
Andreea VORNICU – clasa a X-a F
IREALUL AUTUMNAL
«Vezi, rândunelele se duc,
Se scutur frunzele de nuc,
S-aşează bruma peste vii –
De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?».

(Mihai Eminescu)

Mi se pare ireal să stai la fereastră și să privești în gol... La tot ce se petrece în
jurul tău. La oamenii care merg pe stradă, cu capurile plecate. La umbrelele negre,
roșii, albastre, ce se plimbă fără nicio grijă în mâinile oamenilor. La strada total udă din
cauza ploii, ce cade neîncetat. La fruzele tomnatice, ce se aștern pe jos, fiind ca niște
soldați care au pierdut încă un război. La mașinile, ce gonesc pe stradă pentru a ajunge
mai repede acasă, la familie, la copii. La geamul transpirat din cauza căldurii sufocante
din cameră și frigul aspru de afară. La picăturile de ploaie, ce se preling atent pe geam.
Întorci privirea spre camera ta, cuprinsă de lumina becului... La cutiile pline cu
lucrurile personale pe care urmează să le duci în camion pentru a schimba din nou locul
unde vei mai sta încă 3 luni. Și... gata! Nu reușești să legi prietenii. Am stins becul şi am
zis:
- O viață plictisită, o viață plină de singurătate!
Anna SLOBODENIUC - clasa a X-a F
CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII ELEV ÎN CLASA A IX-A LA
COLEGIUL TEHNIC „IOAN C. ŞTEFĂNESCU?”
A fi elev în clasa a IX-a la Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” înseamnă a treace
la o nouă etapă a vieţii. În această perioadă începi să te maturizezi cu adevărat, înveţi
lucruri necunoscute, eşti mult mai interesat de tot ce reprezintă şcoala şi, după ce te
integrezi, devii din ce în ce mai receptiv la ore. Îţi faci alţi prieteni, în care capeţi
treptat încredere, iar temele şi lecţiile sunt abordate altfel, necesitând mai multe ore de
studiu individual. Nu trebuie uitată învăţătura, aceasta rămânând mama cunoştinţelor.
A fi elev în clasa a IX-a înseamnă să fii din nou boboc al şcolii. Începi sa cunoşti o
nouă latură a vieţii, începi să te gândeşti la viitorul tău şi vrei să afli lucruri pe care alţii
nu le ştiu.
Aici faci cunoştinţă cu noi cadre didactice, care îţi vor fi ca o călăuza in viaţă.
Acestea te vor ajuta să te pregăteşti pentru a-ţi alege o meserie sau a alege un alt
început (pentru cei ce vor să urmeze o facultate) şi să deschizi ochii spre tot ce e bine să
faci. Îţi vor fi ca o a doua familie!
Ionela HERGHELEGIU – clasa a X-a J
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ANII DE ŞCOALĂ – CEA MAI FRUMOASĂ PERIOADĂ A VIEŢII
Parerea mea este că adolescenţa reprezintă cea mai frumoasă perioadă a vieţii.
Să fii licean înseamnă să nu îţi pese de reguli, să duci o viaţă fără griji, să îţi faci prieteni
noi şi să îţi petreci timpul alături de ei.
În primul rând, anii de liceu sunt anii care-şi pun cel mai mult amprenta pe o
persoană, deoarece în această perioadă de doar patru ani, noi ne maturizăm şi începem
să gândim în alt mod, să ne pese de viaţa noastră şi de ceea ce o să facem mai departe.
De exemplu, fiecare persoană învaţă lucruri noi despre viaţă, despre cum să te
pregăteşti pentru viitor, îţi descoperi personalitatea şi afli ce meserie ţi se potriveşte.
În al doilea rand, liceul ne formează personalitatea, ajutându-ne să ne pregătim
pentru viitorul pe care vrem să-l urmăm, dându-ne oportunitatea de a ne alege singuri
calea pe care vrem să ne îndreptăm. De asemenea, viaţa de licean nu este tocmai
uşoară, deoarece aici te pregăteşti pentru examenul de bacalaureat. Spre exemplu,
matematica te învaţă să gândeşti logic, iar limba română te ajută să-ţi exprimi punctul
de vedere în termeni corecţi şi cu argumente solide.
După trecerea timpului, în memoria noastra vor rămâne anii de liceu, cei mai
frumoşi ani din viaţa unei persoane, fiindcă să fii licean este o experienţă de neuitat, iar
din toţi anii şcolari, aceast perioadă rămâne cea mai frumoasă.
În concluzie, liceul este locul unde îţi formezi personalitatea şi felul tău de a fi.
Crenguţa Gabriela NEDELCU – clasa a X-a J
HOBBY-UL MEU: FOTBALUL
Pasiunea mea de a juca fotbal în timpul liber a început de când eram mic.
Împreună cu prietenii mei merg pe terenul de fotbal să ne antrenăm pentru meciurile
din campionat.
Acest hobby nu l-am ales aşa, la întâmplare, ci pentru că mi s-a părut dificil, dar
şi provocator să te mişti şi să fii atent, să aperi întotdeauna poarta.
Este sportul meu preferat, deoarece îmi place să alerg şi să execut mişcările
arătate de antrenorul meu. Cu mare efort şi dăruire, sper să ajung un fotbalist bun şi
talentat.
Cu foarte multe antrenamente, acest vis ar putea deveni realitate!
Ştefănel Eusebiu CĂLIN – clasa a X-a J
ANII DE STUDIU
Anii de şcoală nu se compară cu nimic în lumea asta. Sunt atâtea lucruri
interesante care se petrec în liceu, încât regreţi despărţirea ce va veni inevitabil. Totul e
trecător, parcă mai ieri eram in clasa a IX-a şi ne imaginam anii de ce vor urma, cu fuga
de la ore, cele mai multe viroze respiratorii, prea râvnitul covrig de la chioşc, zgomotele
dese de caiete scăpate pe jos în timpul testelor, orele când eram somnoroşi, «furatul»
temelor, lacrimile vărsate pentru media de la engleza, planurile pentru week-end,
bătăile cu cretă, veşnica scuză că era aglomerat la magazin, apariţia fulgerătoare a
«profei» de matematică, râsetele şi şuşotelile din timpul orelor.
Bucuraţi-vă din plin de anii de studiu şi daţi-vă şansa să visaţi!
Mirela CICOARE – clasa a X-a J
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MĂRITE MIHAIL SADOVEANU,
Vă scriu aceste rânduri cu o imensă emoţie, în semn de recunoştinţă şi
mulţumire, deoarece am devenit un lector fidel al operei dumneavoastră şi o mică
visătoare. Unele scrieri m-au impresionat din primii ani de şcoală, când am făcut
cunoştinţă cu multe dintre ele. Mai târziu, am început să înţeleg sensurile ascunse ale
cuvintelor. De la faimosul «Baltagul», de exemplu, am învăţat că trebuie să-ţi asculţi
intuiţia şi să crezi că orice este posibil. De la dumneavoastră, dragă scriitorule, am cules
înţelepciunea.
Inima îmi este atât de plină de bucurie şi speranţă, citindu-vă proza. Sunteţi omul
realist ce îmi inspiră liniştea deplină, aşternută în suflet. Din povestirile
dumneavoastră, am învăţat că ceea ce contează cu adevărat este cunoaşterea, iar nu
bunurile materiale. Ceea ce rămâne în urmă...
Prin scrierile fascinante pe care ni le-aţi lăsat, m-aţi provocat să-mi fac o prietenă
adevărată: CARTEA.
În încheiere, vă spun că aţi câştigat admiraţia mea.
Cu respect, o cititoare pasionată!
Ionela MUTU – clasa a XI-a B
CĂLĂTORIND PRINTRE CIFRE
Încă din copilărie, matematica reprezenta obiectul meu preferat însă, în acelaşi
timp, era şi cel mai dificil. Când venea ora de matematică, deveneam şi bucuros, dar şi
puţin stresat, ştiind ce se poate ascunde în respectivul manual. Ea adăposteşte miliarde
de probleme a căror rezolvare nu este tocmai uşoară, dar, cu muncă şi răbdare, ele
devin foarte interesante.
Am început să stăpânesc matematica din clasa a V-a datorită unei profesoare
aparte, doamna Monica Sturza, ce încerca din răsputeri să ne atragă în lumea
miraculoasă a matematicii. Graţie dumneaei am reuşit să iau 8,90 la examen, ceea ce
mi-a dat şansa să mă înscriu la acest colegiu.
La «Ştefănescu» îl am ca profesor pe domnul Boga Silviu, un profesor
excepţional, ce m-a încurajat mereu, oferindu-mi şansa să particip la concursul
naţional „Adolf Haimovici”, unde am luat 2 ani la rând premiul II pe judeţ, iar în clasa a
IX-a premiul III pe ţară.
Sunt bucuros că am avut ocazia să trăiesc experienţe noi şi să cunosc profesori
foarte buni de la diferite facultăţi.
Ca viitor în matematică sau, mai bine spus, ca un vis ce aş dori să devină
realitate: ar fi frumos să inventez propria mea teoremă, care să se numească «Teorema
lui Iordache».
Ştiu, de exemplu, cel putin 6 renumiţi matematicieni ce nu au loc in inimile
elevilor din ziua de azi, dar eu aş putea să le rezerv un spaţiu imens. În primul rand,
Pitagora cu celebra lui teoremă, ce ne-a trecut tuturor prin cap, dar ... şi Euclid,
Arhimede, Pascal, Newton sau Ampere, toţi au fost matematicieni fizicieni, marcândumi viitorul.
Cu toate că matematica, dupa părerea multora dintre elevi, este nefolositoare şi
nu ne ajută cu nimic, ea îţi deschide o latură ascunsă, ce îţi dă posibilitatea să gândeşti
altfel faţă de restul materiilor şi faţă de societate.
Consider că matematica şi multitudinea de secrete ce le ascunde mi-au dat
ocazia să îmi transform chiar şi vocabularul, astăzi putând călători nu doar în lumea
cifrelor, ci şi a literelor.
Andrei IORDACHE – clasa a XI-a B
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PLOUĂ...
Ia-mi ploaia!
E prea udă,
Prea tare,
Prea rece...
E în sufletul meu.
Acolo e pustiu!
Şi plouă bacovian,
Şi inima-şi are ochii ei,
Şi din ei plouă,
Plouă cu picături sărate.
Cu amintiri uitate,
Cu zâmbete pierdute,
Cu ceea ce iubeam.
Plouă profund...
Şi e trist,
E trist...
Pic, pic, pic!
Şi nu se termină,
Şi plouă,
Şi te urăsc,
Şi te iubesc...
Diana MORARU - clasa a Xll-a A
O, FEMEIE!
O, femeie, dragă şi frumoasă!
Plină de răni,
De vânătăi, sub oase!
Eşti tristă şi suspini
Durerea-n suflet tu o ții!
Esti singură şi asta doare,
Şi asta-n fiecare noapte te doboară,
Te macină şi te rănește,
Durerea-n ochi ţi se citește.
Ai multe taine şi secrete...
Ascunzi în tine mii de sentimente,
Îți place să te joci şi să rănești
Ca mai apoi de dor să înnebunești,
În depărtare, când o să privești.
Cândva tu ai iubit
Şi asta mult te-a nimicit,
Te-a ruinat şi te-a distrus,
Din înger alb în cel de-acum, căzut, te-ai prefăcut.
Prea multă suferință ai simțit,
Prea mulți «ei» au existat, ce te-au rănit,
Prea multă duritate, care te-a schimbat,
Prea multe vorbe false ai ascultat.
Şi acum tu doar exiști,
Privești spre stele, dar nu mai vezi nimic!
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Cerul e negru şi pustiu,
E trist, asemenea suferinței, ce-n inimă o reţii,
E întuneric şi tu plângi,
La o altă viaţă visezi, suspinând.
Şi-acum ridică-te, fii tare!
Viaţa mereu a fost o provocare.
Plângi, visează şi iubeste!
Şi cineva îți va dărui o altă poveste,
Un nou început, așteptat atât de mult!
Diana MORARU - clasa a Xll-a A
CUGET
Îmi vorbea cineva despre iertare.
Spunea că e ca o mângâiere
Ce-ţi alină orice supărare
Şi îţi micşorează orice durere.
Mai spunea că te face să pluteşti,
Că îţi alungă orice gând murdar,
Că te întăreşte să crezi şi să priveşti
Iubirea ce-ţi oferă Dumnezeu, iar şi iar.
Îmi zicea că e ca o alifie
Ce transformă necazul într-o bucurie
Şi, ascultând aşa-aşa,
Am început a cugeta...
Iertarea de la Dumnezeu
E ceea ce-mi doresc eu,
Dar, Doamne, cum să pot spera,
Când eu nu fac aşa ceva?
Nădejdea-mi este doar un dram
Primeşte-o, Doamne, e tot ce am!
Ana Maria IOVIŢĂ – clasa a XII-a C
COLEGIUL TEHNIC «IOAN C. ŞTEFĂNESCU» – LA CEAS ANIVERSAR
În acest an atât de special, Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» a împlinit 50 de
ani de la înfiinţare. Un moment unic, deoarece nu toate generaţiile au şansa de a lua
parte la această frumoasă realizare...
Îmi amintesc cu drag inceputul clasei a IX-a, un început plin de emoţii şi teamă.
Cu toate că părerea mea despre acest Colegiu nu era foarte bună, cu timpul am început
să-i descopăr adevărata valoare.. Am început să înţeleg că nu e bine sa vorbeşti fără să
cunoşti, că trebuie să te opreşti şi să observi lucrurile din jurul tău, cele care sunt cu
adevarat frumoase şi importante...
Pe parcursul acestor minunaţi ani am cunoscut profesori buni şi foarte buni!
Mi-am dat seama că ei sunt cei mai importanţi în viaţa adolescentului.
Cât despre doamna director, o consider perfectă, din toate punctele de vedere. Desigur
că atunci când confiscă telefoanele, încep să trag concluzii greşite, dar, analizând
profund situaţia, îmi dau seama că o fac spre binele nostru.
Mă bucur că am avut şansa de a intra la acest colegiu şi că am avut ocazia de a
descoperi profesori minunaţi!
Cu drag, Ana Maria IOVIȚĂ, clasa a XII-a C
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ŞCOALA
Nu e vorba de vreo boală
Când îți amintești de școală.
Eu, elev silitor, vă spun,
Că o școală nu termină orice nebun.
Educația e cheia succesului
Pe când chiulul - a regresului.
Despre mate’ şi română nu ai voie,
Să spui că n-ai nevoie.
România a știut să se împartă,
În istorie, cât și-n artă.
Orice elev vă poate spune,
Fără școală, vei muri de frig în lume.
Poate pare o veșnicie
Să stai o oră la chimie,
Sau 12 ani de educație, sugerez
Școala vă ajută, nu exagerez.
Laura GRIGORAŞ – clasa a XII-a E
FOŞNETUL UNEI IUBIRI
Foșnet de frunze ce a căzut în timpul mult apus,
Amintiri pierdute pe un drum răpus de oameni ce tot s-au dus,
Iubiri trecute prin dureri și săruturi, care încă stârnesc plăcere,
Atingeri ce trezeau fiori, au rămas doar manechini goi,
Cuvinte, ce pictau portrete, au rămas simple regrete,
Foșnetul, ce ne răscoleşte amintiri, s-a uscat și s-a pierdut,
Foșnetul, plin de iubire, a rămas doar o amintire,
A lăsat un loc, unde lacrima curge, ștergând durerea,
Dar e foșnetul tău, al meu, al nostru...
Aștept sa vină vara, când te-am cunoscut,
Să stăm îmbrățișați, sub foșnetul frunzelor de nuc.
Laura GRIGORAŞ – clasa a XII-a E
ÎN IMPAS
Alerg spre viitor,
şi sunt epuizat
când, un ţipăt asurzitor
se aude din trecut.
Îmi sparge timpanul,
îmi zgârâie retina...
Mi-am uitat planul!
A cui o fi vina?
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Pentru haosul, dezastrul,
insomnia şi rutina
din viaţa ce nu cunoaşte albastrul
zilelor senine!
Ce vorbe haine
îmbracă al meu glas,
şoptind că mâine
voi fi tot în impas!
Alerg spre viitor,
dar rămân nemişcat.
Parcă simt că nu mai exist,
când realizez
că viitorul e în trecut.
Adara CRUDU – clasa a XII-a E
«SOMNOROASE PĂSĂRELE...»
Somnoroşi elevii noştri
Pe la şcoală se adună,
Se ascund de profesoare –
Nota doi să nu le pună!
Stau înfriguraţi pe bancă
Şi cu gându-n altă parte,
Neştiind că-n viaţa asta Fără carte nu se poate!
Robert Iulian AIFTINCĂI – clasa a XII-a E
AMINTIRI DIN «ŞTEFĂNESCU»...
Stau şi-l privesc îndurerat
«Ştefănescu» meu cel drag.
Mă gândesc la ce-a trecut,
De câte amintiri mă simt legat
Şi nu mai pot ca să le uit.
De lucruri bune, dar şi rele
Recunosc că am avut parte,
Însă cel mai rău din ele
Va fi să te am departe.
Câte-au fost, câte vor fi...
«Ştefănescu» va rămâne...
Un album de amintiri!
Petru AMARFEI – clasa a XII-a E
SCRISORI ADRESATE SFÂNTULUI NICOLAE ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII
EDUCAŢIEI GLOBALE
SCRISOARE SFÂNTULUI NICOLAE
Dragă Moș Nicolae,
Ştiu că nu ar fi ușor să mi se îndeplinească dorința, dar, din toată inima, sper să
îmi alini durerile sufletului. Se spune că sărbătoarea de Sf. Nicolae e acea zi care
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dăruiește omenirii fericire, este momentul când tuturor le sclipesc ochii de bucurie,
când fiecare îşi întâlneşte liniștea interioară, e timpul când magia sărbătorilor de iarnă
ne cuprinde şi ne încălzește sufletul. Nu e imposibil de îndeplinit, dar dorința mea e
greu de a o realiza de unul singur. Îmi doresc o Moldovă liberă, o ţară prosperă, să fie
pace între Prut şi Nistru! Şi nu numai! Doresc să existe înţelegere, să fim un popor unit
şi muncitor, pentru a ne mobiliza pozitiv, ca Moldova noastră să parcurgă un drum
luminos şi european, chiar dacă, știm deja, adevărul este unul dureros.
Sper ca, Moșule, să mă ajuți, iar în ziua magică, să nu îmi găsesc cadoul în
cizmulițe, să îl ştiu acolo, prezent în inima şi conştiinţa neamului românesc.
Cu multă încredere într-un viitor mai bun, Stela!
Stela RĂU – clasa a X-a B
Dragă Moș Nicolae,
În acest an am fost un copil cuminte și ascultător. Odată cu creșterea mea,
dorințele nu mai sunt acelea din copilărie. Acuma păpușile şi ciocolatele le înlocuiesc cu
persoanele dragi care să-mi fie alături. Îmi doresc mult ca anul acesta să-l petrec alături
de fiinţele dragi sufletului meu. De Moș Nicolae aş vrea ca dimineaţa să mă trezească
Mama, şi nu soneria căminului! Sau, într-un caz mai fericit, doamna pedagog. Râvnesc
la un mic dejun pregătit de mama şi servit acasă, nu la cantina școlii. Cred în minuni,
Dragă Moșule, și sper să-mi poți îndeplini dorințele!
Cu drag, Cătălina!
Cătălina ŢÎRDEA – clasa a XI-a C
Dragă Moş Nicolae,
Deşi ştiu că sunt un pic cam mare, intervin din nou cu câteva rânduri pentru
tine şi sunt convinsă că o să încerci să-mi îndeplineşti visurile, deoarece mereu faci tot
posibilul, chiar şi imposibilul, pentru orice copil, îl faci să creadă în farmec şi-n poveste.
Şi asta doar într-o noapte. Noaptea în care dorințele devin realitate.
În interiorul fiecărui om trăiește un spirit de copil, deci, cu toţii suntem suflete
fragile şi naive, copii ce au nevoie de afecţiune, de poveste şi de dorinţe împlinite. Vreau
să precizez că nu am nevoie de cadouri, vreau doar să-mi rămână sufletul pur, curat şi
blând, alături de persoanele dragi şi aproapiate sufletului meu, în noaptea feerică de
Sfântul Nicolae, întrucât nimic nu poate fi mai frumos decât o familie unită şi fericită în
noaptea de vis. Vreau să ne înzestrezi cu bunătatea ta, să fim mai buni unii cu alții, să
fim sinceri şi respectuoşi, fiindcă nu există fericire în lume fără stimă reciprocă, iar
pământul ar fi distrus în lipsa iubirii. Deci, îndrăznesc, Moşule, să-ți cer anul acesta
dragoste şi pace sufletească alături de persoanele dragi!
P.S: Ghetuţele să ştii că deja sunt pregătite…
Cu infinită speranţă, Diana
ПИСЬМО К ДЕДУ НИКОЛАЮ
Дорогой Дед Николай,
Даже если я знаю, что уже не маленькая, снова обращаюсь к тебе с
несколькими строками и уверена, что ты попытаешься осуществить мои мечты,
так как ты всегда делаешь всё возможное, даже невозможное, для каждого
ребёнка, чтобы он поверил в сказку. A ещё всё это происходит в одну ночь. B ночь
когда все мечты сбываются.
Внутри каждого человека живёт дух ребёнка, так что мы все ещё хрупкие и
наивные души, дети которым нужна любовь, забота, которые ещё верят в сказку и
в волшебство. Хочу сразу сказать, что мне не нужны подарки, я хочу лишь, чтобы
моя душа осталaсь чистой, нежной и непорочной, рядом с дорогими и близкими
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мне людьми в ночь Святого Николая, когда все мечты становятся реальностью,
потому что нет ничего красивее, чем дружная и счастливая семья в эту особенную
ночь. Хочу, чтобы ты нам дал частичку своей доброты, чтобы мы были добрее,
лучше и честнее друг с другом, ибо не существует в мире счастья без уважения и
мир бы рухнул без любви. Так что, попытаюсь осмелиться просить в этот год
любви, мира и спокойствия духа рядом с близкими сердцу людьми!
P.S: Мои ботинки уже готовы…
С огромной надеждой, Диана
Diana MORARU – clasa a XII-a A
Coordonator, prof. dr. Petru ISTRATE
IV.2. CLASA A IX-A F DESPRE ZIUA EDUCAŢIEI
(5.10.2016)

A fi educat înseamnă:
- Să ai o formare bună, o creştere frumoasă, «cei şapte ani de-acasă», să ai
cultură generală şi să fii manierat, manifestând orice abilitate care ajută indirect,
colateral; să ai o specializare, să fii profesionist, măcar într-un domeniu, dacă nu chiar
două sau trei, adică o cunoaştere la un înalt nivel, cumulat, având experienţă bogaţă în
domenii diverse de activitate.
- A-ţi forma un viitor, nu doar pentru tine, ci şi pentru familia pe care ţi-o vei
întemeia; respectarea profesorilor care ne ajută în devenirea noastră.
- Dezvoltarea noastră pe drumul anevoios către educaţie, cu sprijinul
profesorilor şi al părinţilor, aceştia devenind sursa de lumină şi calea plină de miresme.
- Să ai respect pentru aproapele tău şi să te formezi ca om, pornind de la
sprijinul familiei, continuând cu rolul şcolii şi finalizând prin profesia pe care ai ales-o
sau obţinut-o în comunitate.
- Respectul pentru noi înşine şi cei cu care socializăm, arătând, astfel, nivelul de
educaţie la care am ajuns.
- Responsabilitatea pentru deciziile pe care le vei lua.
- Puterea exemplului părinţilor (a celorlalţi membri din familie) şi a
profesorilor.
- A avea bun simţ, în orice împrejurare.
- A folosi un limbaj adecvat, indiferent de situaţie.
- Creştere, formare, cultivare...
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- Maniere alese.
- Pregătirea fiecăruia pentru integrarea în societate.
- Un caracter care să scoată în evidenţă nivelul de pregătire al acelei persoane.
- Comportament şi evoluţie.
- Abilităţi de comunicare care să-ţi permită să dezvolţi relaţii sociale valoroase.
- O moralitate ireproşabilă, corelată cu valorile lumii în care te manifeşti, dar şi
raportată la exigenţele universale.
COLECTIVUL REDACŢIONAL AL CLASEI
IV.3. «ŞTEFĂNEŞTII» ÎMPĂRTĂŞIND DIN EXPERIENŢA LOR
ELEMENTE DE СULTURĂ GENERALĂ ÎN COLECŢIILE DIN PRESA
SCRISĂ
Ziarele «Adevărul», «Jurnalul Naţional», «Financiarul», «Gazeta
Sporturilor», «România liberă» şi revista «Magic Fotbal» ne invită prin
mai multe domenii ale artei, româneşti şi generale, antice, clasice şi
contemporane. De asemenea, ştiinţa, sportul, mai ales sportul-rege,
turismul şi chiar gastronomia sunt bine reprezentate, colecţiile prezentate
mai jos propunându-şi să ne ofere unele dintre cele mai importante
exemple de pe tărâmuri artistice sau care se doresc a fi.
«Adevărul», «Jurnalul Naţional» şi «România liberă» rămân cele mai bine
reprezentate ziare în ceea ce priveşte diversitatea tematică a colecţiilor, în timp ce
Financiarul», «Gazeta Sporturilor» şi «Magic Fotbal» se evidenţiază print-o tematică
specializată.
100 de cărţi pe care trebuie să le ai în bibliotecă (100 de opere esenţiale),
editate la «Adevărul Holding», reprezintă o colecţie de literatură universală, literatura
română fiind prezentă prin: «Ion», de L. Rebreanu (nr. 5); «Uragan asupra Europei»,
de Vintilă Corbul şi Eugen Burada (nr. 22-23); «Enigma Otiliei», de G. Călinescu (nr.
24); «Mara», de I. Slavici (nr. 26); «Accidentul. Oraşul cu salcâmi», de Mihail
Sebastian (nr. 30); «Cianură pentru un surâs. Bună seara, Melania!», de Rodica OjogBraşoveanu (nr. 39); «Extravagantul Conan Doi», de Vlad Muşatescu (nr. 45);
«Calomnii mitologice», de Octavian Paler (nr. 82). În «Calomnii mitologice» Octavian
Paler ne prezintă «fărâme din conferinţe nerostite»: «Ce auditoriu m-ar asculta atunci
când am eu chef să „conferenţiez” şi să aştepte, pasiv, viitoarea mea „prelegere”? Am
rezolvat problema în clipa în care mi-am zis: de vreme ce moliile au ajuns să facă parte
nu numai din destinul meu, ci şi din mitologia mea personală, de ce n-ar fi ele
„publicul” meu?...» (v. pag. 16); «... capacitatea zeilor de a rămâne şi de a se comporta
ca nişte copii mari le asigura nemurirea» (v. pag. 298).
Editura «Adevărul Holding» vine în sprijinul cititorilor săi cu vol. 1 al cărţii lui
Grigore Cartianu: «Sfârşitul Ceauşeştilor. Să mori împuşcat ca un animal sălbatic».
«Sfârşitul Ceauşeştilor» este, după cum afirmă istoricul Alex Mihai Stoenescu:
«povestea loviturii de stat transformate în revoluţie şi a revoluţiei transformate în
lovitură de stat, pe înţelesul celor care le-au trăit». E prima apariţie din colecţia
Bestseller, acelaşi autor promiţându-ne apariţia în viitorul apropiat şi a vol. 2: «Crimele
Revoluţiei».
Colecţia Pictori de geniu (Biblioteca de artă) enumeră 14 albume de cultură
generală, cuprinzând viaţa şi opera acestora: «Michelangelo», «Leonardo da Vinci»,
«Picasso», «Van Gogh», «Monet», «Botticelli», «Goya», «Grigorescu», «Dali»,
«Rafael», «Tonitza», «Rubens», «Tiziano», «Rembrandt». Două dintre albume sunt
dedicate unor pictori români: nr. 8 este consacrat «pictorului nostru naţional» Nicolae
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Grigorescu, pe copertă fiind aleasă lucrarea sa «Ţărancă din Muscel», iar nr. 11 îl are în
centru atenţiei pe Nicolae Tonitza, «pictorul copiilor», pictura sa reprezentativă fiind
considerată de autorii colecţiei «Fetiţa pădurarului», creaţiile lor ridicând la un nivel
universal cultura românească.
Marile muzee ale lumii (Biblioteca de artă) sunt prezentate în 15 albume de
artă, ilustrând peste 200 de artişti şi 1500 de opere: Muzeul «Ermitaj» din SanktPetersburg, Muzeul «Luvru» din Paris, Muzeul «Prado» din Madrid, «Galeria
Naţională de Pictură» din Berlin, «Egyptian Museum» din Cairo, «National Gallery of
Art» din Washinghton, «Muzeul dе Istorie a Artei» din Viena, «Musée d’Orsay» din
Paris, «Galeria Ufizzi» din Florenţa, «National Gallery» din Londra, Muzeul «Van
Gogh» din Amsterdam, «Galeria Naţională de Artă» din Milano, Muzeul «Puşkin» din
Moscova, «Metropolitan Museum of Art» din New York, «Muzeul Naţional
Brukenthal» din Sibiu. Muzeul «Brukenthal» reprezintă cel dintâi muzeu din România
(deschis pentru public în anul 1817), fiind construit la Sibiu în stilul barocului târziu,
după modelul palatelor vieneze, şi datorându-se guvernatorului Transilvaniei din acea
vreme, baronul Samuel von Brukenthal. Autorii colecţiei aleg pentru coperta acestui
album lucrarea lui Nicolae Tonitza «Cap de fetiţă», un portret în care predomină
inocenţa nostalgică, cu accente melancolice.
Colecţia Mari spectacole de operă (Biblioteca de artă) include 15 titluri, fiecare
număr conţinând o carte, un CD şi un DVD cu interpretări de referinţă: «Carmen», de
Bizet; «La Traviata», de Verdi; «Fidelio», de Beethoven; «Madama Butterfly», de
Puccini; «Otello», de Verdi; «Nunta lui Figaro», de Mozart; «Don Giovanni», de
Mozart; «Lucia di Lammermoor», de Donizetti; «Cosi fan tutte», de Mozart; «Bărbierul
din Sevilla», de Rossini; «Lohengrin», de Wagner; «Italianca în Alger», de Rossini;
«Rigoletto», de Verdi; «Flautul fermecat», de Mozart; «Aida», de Verdi. Printre titluri
se remarcă capodoperele unor compozitori renumiţi, colecţia fiind editată în premieră
în România. Cea mai faimoasă operă din toate timpurile, «Carmen», de Georges Bizet,
cu nu mai puţin celebra arie Habanera («Amorul e-un copil pribeag …») deschide
această colecţie, fiindu-ne prezentată sub forma unei cărţi complete: povestea vieţii şi
operei compozitorului francez Georges Bizet (partea I); prezentarea personajului
Carmen, fascinanta ţigancă spaniolă care a cucerit lumea cu temperamentul ei vulcanic
(partea a II-a); două înregistrări memorabile: una pe CD (Viena, 1954) şi una pe DVD
(Londra, 1991) – (partea a III-a) şi acţiunea libretului celor 4 acte (partea a IV-a).
Protagonista versiunii londoneze din 1991, Maria Ewing, străluceşte printr-o
interpretare de înalt nivel, Carmen, în interpretarea ei, fiind «deopotrivă glumeaţă,
tragică, vulgară şi plină de demnitate» (v. pag. 45 din volumul 1 al colecţiei).
Filmele «Adevărul» conţin mai multe colecţii, apărute pe DVD-uri: colecţia
Brigada Diverse («B.D. intră în acţiune», «B.D. în alertă», «B.D. la munte şi la mare»);
colecţia Istorice («Dacii», «Mircea», «Mihai Viteazul», «Nemuritorii», «Capcana
mercenarilor», «Pentru patrie»); colecţia Mărgelatu («Drumul oaselor», «Trandafirul
galben», «Misterele Bucureştilor», «Colierul de turcoaze», «Masca de argint», «Totul
se plăteşte»); colecţia Florin Piersic («Pintea», «Haiducii lui Şaptecai», «Zestrea
domniţei Ralu», «Săptămâna nebunilor»); colecţia Toma Caragiu («Actorul şi
sălbaticii», «Premiera», «Operaţiunea Monstrul»); colecţia Ardelenii («Profetul, aurul
şi ardelenii», «Artista, dolarii şi ardelenii», «Pruncul, petrolul şi ardelenii»); colecţia
Comisarul («Un comisar acuză», «Revanşa», «Duelul»); colecţia Mari comedii
româneşti «(Toamna bobocilor», «Iarna bobocilor», «Primăvara bobocilor», «Buletin
de Bucureşti», «Căsătorie cu repetiţie», «Alo, aterizează străbunica!»); colecţia
Jandarmii (6 DVD-uri cu Louis de Funes); colecţia Stan şi Bran (8 DVD-uri cu
«Cascadorii râsului») şi ecranizări de colecţie după romane apartinând unor scriitori
români: «Ciuleandra» şi «Ultima noapte de dragoste», ambele filme fiind regizate de
Sergiu Nicolaescu. «Ultima noapte de dragoste» reprezintă o ecranizare-adaptare după
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un roman de Camil Petrescu, filmul reuşind să redea pasiunea şi zbuciumul celor doi
protagonişti (Tudor Gheorghidiu – Vladimir Găitan şi Lena – Joanna Pacula) a căror
dragoste e întreruptă brutal de începerea Primului Război Mondial.
Colecţia Personalităţi care au marcat istoria lumii (Biografii) cuprinde 20 de
DVD-uri: «Kim Jong Il; Rasputin» (1); «Boris Elţîn; Slobodan Miloşevici» (2); «Barack
Obama; Tony Blair» (3); «Nicolae Ceauşescu; Ioana d’Arc» (4); «Caligula; Pol Pot» (5)
«Osama Bin Laden; Marco Polo» (6); «Lucrezia Borgia; Attila» (7); «Jules Verne; Eva
Braun» (8); «Genghishan; Mata Hari» (9); «Cristofor Columb; Maria Magdalena» (10);
«Ariel Sharon; Jimmy Hoffa» (11); «Bill Clinton; Larry Flint» (12); «George W. Bush;
Familia Hussein» (13); «Itzhak Rabin; Eisenhower» (14); «Sigmund Freud; Ivana
Trump» (15); «Jack Spintecătorul; Ivan cel Groaznic» (16); «Mihail Gorbaciov;
Hirohito» (17); «Bonnie & Clyde; Dow & Jones» (18); «Edgar Hoover; David & Goliat»
(19); «Iuda; Mohamed» (20). Colecţia merită vizionată, remarcându-se prin
obiectivitatea prezentării. Spre exemplu, Nicolae Ceauşescu este prezentat
«conducătorul R.S. România din 1965 şi până la căderea regimului comunist, survenită
în 22 decembrie 1989», dar, concluzionându-se, este văzut «unul din ultimii dictatori ai
lumii moderne».
Ghidul turistic. National Geografic Traveller – este întocmit din 26 de numere
dedicate unor destinaţii atractive şi, uneori, inedite: «Argentina», «Peru», «Mexic»,
«Cuba», «Hawaii», «Republica Dominicană», «Canada», «Alaska», «Japonia»,
«China», «Hong Kong», «India», «Cambodgia», «Africa de Sud», «Vietnam»,
«Thailanda», «Egipt», «Noua Zeelandă», «Australia», «Franţa», «Spania»,
«Portugalia», «Italia», «Grecia», «Marea Britanie», «România». Călătorind ca
geoturist, după cum ni se propune, vă îmbogăţiţi nu numai propria experienţă turistică,
ci şi cultura generală. România, de exemplu, este prezentată ca «o ţară a frumuseţii
eterne», «tradiţiile sunt adânc înrădăcinate, în multe locuri, viaţa se scurge ca acum
câteva sute de ani, iar mănăstirile medievale pictate, bisericile de lemn, castelele şi
palatele ca în poveşti sau ruinele romane îţi şoptesc secrete ale trecutului ...» (v. nr. 26
al colecţiei).
Acelaşi ziar găzduieşte 4 colecţii pentru copii: Disney Clasic (12 numere cu cele
mai îndrăgite poveşti din lumea desenelor animate Disney); Tom şi Gerry (8 DVD-uri
cu cele mai cunoscute episoade de animaţie din toate timpurile); Jules Verne (40 de
volume conţinând opera marelui scriitor francez); Rahan (26 de numere ale acestei
reviste, ce conţin aventuri din vremuri preistorice într-o colecţie de benzi desenate,
jocuri logice şi documentare educative).
Ziarul «Jurnalul Naţional» îşi atrage cititorii de toate vârstele cu câteva colecţii
interesante.
Biblioteca pentru toţi reprezintă o colecţie de literatură românească, unul dintre
cele mai importante proiecte culturale din presa noastră. Prin această colecţie,
«Jurnalul Naţional» îşi propune să reediteze «titlurile clasice ale literaturii române». În
această colecţie au reapărut cele mai multe dintre operele lui Marin Preda: «Cel mai
iubit dintre pământeni» (nr. 1-3), «Delirul» (nr. 12), «Moromeţii» (nr. 31-32), «Marele
singuratic» (nr. 51), «Viaţa ca o pradă» (nr. 65), «Întâlnirea din pământuri» (nr. 77) şi
Mircea Eliade «Maitreyi» (nr. 2), «Nuntă în cer» (nr. 13), «Romanul adolescentului
miop» (nr. 24), «Noaptea de Sânziene» (nr. 46-47), «Întoarcerea din Rai» (nr. 76).
«Cel mai iubit dintre pământeni», de Marin Preda, este, după cum afirmă
academicianul Eugen Simion, «un roman total», «cu mai multe paliere, mai multe
teme şi un număr mare de personaje». Tânărul profesor de filosofie Victor Petrini are
credinţa că «dacă dragoste nu e, nimic nu e!».
Enciclopedia Universală Britannica este o lucrare de referinţă pentru întreaga
familie. E concepută în 16 volume şi publicată la editura «Litera» în 2010. Această nouă
enciclopedie, amplă şi bine documentată, adună între cele aproape 6000 de pagini mii
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de articole de cultură generală, acoperind multe arii de cunoaştere – istorie, geografie,
ştiinţe, religie, sport, tehnologie, arte şi răspunzând rapid şi precis dorinţei generale de
informare. Alături de articole din cele mai variate domenii, găsiţi în volumele
enciclopediei reproduceri de artă, cele mai recente hărţi ale ţărilor lumii, un tabel cu
laureaţii Premiului Nobel, portrete de personalităţi, numeroase planşe şi ilustraţii
sugestive, dar şi peste 1000 de articole care vizează realităţile româneşti. Remarcăm
componenta culturală a enciclopediei, prezentarea «Ateneului Român» fiind unul din
numeroasele exemple: «sală de concerte în Bucureşti, România, sediul filarmonicii
George Enescu. Una dintre emblemele arhitecturale şi culturale ale oraşului ...» (v. vol.
1, pаg. 341).
În 2010 «Jurnalul Naţional» în colaborare cu editura «Litera Internaţional»
reeditează cele mai citite cărţi, de la clasici la contemporani, propunându-ne colecţia
Cartea de Buzunar, un refugiu la lectură, «oricând, oriunde». Colecţia a ajuns pe
27.09.2010 la nr. 18, printre autori numărându-se Ivan Turgheniev cu «Părinţi şi copii»
(abordează tema conflictului dintre generaţii) şi Honore de Balzac cu «Moş Goriot»
(tratează transformărea dragostei părinteşti excesive într-o tragedie). Aşteptăm şi
reeditarea de cărţi aparţinând unor scriitori români.
Colecţia Cele mai frumoase poveşti, cu vrăjitoare, prinţi, prinţese şi cu o
mulţime de creaturi magice, există de doi ani. În 2009 şi 2010 la editura «Litera
Internaţional» au apărut câte 6 numere (2009: H.C. Andersen, «Crăiasa zăpezii»; Fraţii
Grimm, «Cenuşăreasa»; Charles Perrault, «Frumoasa din pădurea adormită»; W.
Hauff, «Inimă de piatră»; E.T.A. Hoffmann, «Spărgătorul de nuci» şi «Regele
şoarecilor»; I. Creangă, «Capra cu trei iezi»; 2010: «Prinţul fericit: Poveşti clasice»;
«Frumoasa cu părul de aur: Poveşti populare»; H.C. Andersen, «Degeţică»; Fraţii
Grimm, «Scufiţa roşie»; W. Hauff, «Povestea lui Muck cel mic», I. Creangă, «Povestea
porcului»), fiecare având inclus un CD audio. Acelaşi ziar completează colecţia pentru
cei mici cu 50 de poveşti de adormit copiii (vol. 1-2), apărute la editura «Curtea
Veche».
Muzica de colecţie se limitează la 100 de numere, ultimul fiind dedicat
cântăreţei de muzică folck «Tatiana Stepa». Acest volum conţine 2 CD-uri cu cele mai
îndrăgite melodii ale autoarei, printre care şi testamentul muzical al interpretei: «Vă las
cântecele mele (Cântec pentru prieteni)». Alte numere de excepţie, indiferent că e
vorba de muzică populară sau uşoară, pot fi considerate: «Maria Tănase» (vol. 1),
«Mari lăutari: Gabi Lunca, Dona Siminica, Romica Puceanu» (vol. 2), «Vocile de aur:
Ion Dolănescu, Nelu Bălăşoiu, Maria Ciobanu» (vol. 4), «Vocile de aur ale muzicii
româneşti: Maria Dragomiroiu, Sofia Vicoveanca, Benone Sinulescu» (vol. 6), «Dan
Spătaru – Discul de aur» (vol. 8), «Cântece de dragoste: Corina Chiriac, Mihaela
Runceanu, Marina Voica» (vol. 11) ; «Toate florile din lume» (vol. 85), «Ştefan Hruşcă»
(vol. 98).
Colecţia Cinemateca ne încântă cu mai multe ecranizări de referinţă după opere
aparţinând unor prozatori şi dramaturgi români: «Amintiri din copilărie», un film de
Elisabeta Bostan; «Titanic-Vals», un film de Paul Călinescu şi «D’ale carnavalului», un
film de Aurel Miheleş şi Gheorghe Naghi. Tot «Jurnalul Naţional» ne propune mai
multe ediţii de colecţie: «Moromeţii», un film de Stere Gulea şi Momente de aur:
«Tоma Caragiu» (DVD de colecţie), «Amza Pellea» (DVD de colecţie) şi o ediţie
specială: serialul în 10 episoade «Pistruiatul», un film de Francisc Munteanu.
Pistruiatul» este o tulburătoare poveste în imagini, dar şi în cuvinte despre vieţi şi
experienţe unice. Protagonistul rămâne «un personaj special, viu, misterios, fără
pretenţii, simplu şi natural, un copil al vremurilor lui», «prototipul ştrengarului,
degajat şi extrem de relaxat» (v. colecţia de aur a «Jurnalului Naţional», volumul 9).
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Două colecţii aparţinând ziarului «Financiarul» merită a fi menţionate: colecţia
Raftul de cultură generală şi colecţia Cupa Mondială FIFA. Campionatele Mondiale
de Fotbal 1930-2006.
Raftul de cultură generală este o colecţie de 18 volume, apărute la editura
«Litera Internaţional» în colaborare cu ziarul «Financiarul», având ca tematică: arta
(vol 1: «Din preistorie la Renaşterea timpurie»; vol 2 : «De la apogeul Renaşterii până
la secolul XVIII»; vol. 3: «Din secolul XIX până azi»), mitologia (vol. 4: «Orientul
Apropiat, Egiptul, Grecia»; vol. 5: «Roma, scandinavii, celţii, Americile»; vol. 6: «India,
China, Japonia, Africa, Australia şi Oceania»), Biblia (vol. 7: «Personaje şi evenimente:
de la Creaţie la judecători»; vol. 8: «Personaje şi evenimente: de la regi la profeţi»; vol.
9: «Viaţa lui Iisus»), arhitectura (vol. 10: «De la preistorie la Renaşterea timpurie»; vol.
11: «De la Renaştere la secolul XIX»; vol. 12: «Secolul XX»), filmul (vol. 13: «De la
origini la al Doilea Război Mondial»; vol. 14: «Cinematografia postbelică»; vol. 15:
«Cinematografia de autor») şi istoria (vol.16: «Antichitatea şi Evul Mediu»; vol. 17:
«Perioada modernă»; vol. 18: «Lumea contemporană»). În ultimul volum, la rubrica
«Europa Сentrală şi de Est» găsim singurele două referiri de ordin istoric despre
România: «Sub Ceauşescu, după 1965, România a pornit pe calea naţionalismului. Ţara
s-a distanţat de U.R.S.S., motiv pentru care a primit din Occident ajutor financiar,
investit mai ales în clădiri monumentale («Casa Poporului» din Bucureşti)...» şi
«Căderea lui Ceauşescu, în 1989, a fost sângeroasă. Dictatorul a ordonat să se tragă
asupra mulţimii, dar a sfârşit prin a fi el însuşi împuşcat».
Colecţia Cupa Mondială FIFA 1930-2006, un proiect de succes derulat în 34 de
tări, cuprinde 15 DVD-uri, unice în România, cu cele mai grandioase momente din
fotbalul de legendă (70 de ani de istorie a super fotbalului), din «Uruguay, 1930», până
în «Germania, 2006», trecând prin: «Italia, 1934», «Franţa, 1938», «Brazilia, 1950»,
«Elveţia, 1954», «Suedia, 1958», «Chile, 1962», «Anglia, 1966», «Mexic, 1970»,
«Germania, 1974», «Argentina, 1978», «Spania, 1982», «Mexic, 1986», «Italia, 1990»,
«S.U.A., 1994», «Franţa, 1998», «Coreea de Sud / Japonia, 2002». Fiecare DVD are şi
două biografii ale unor jucători de fotbal emblematici (Maradona, Pele, Kempes,
Charlton, Eusebio, Zico, Cruyff, Rossi, Beckenbauer, Platini, Maldini, Klinsmann,
Batistuta, Romario, Ronaldo etc). De asemenea, toate numerele prezintă câte 10 faze
memorabile de gol («bolta» lui Gh. Hagi din victoria României împotriva Columbiei de
la C.M. din S.U.A.’94 ocupă locul al II-lea între cele mai creative goluri). Cu stil, culoare
şi experienţă, vă este relatată povestea Campionatelor Mondiale de fotbal, colecţia
imortalizând pasiunea, lacrimile, triumful şi momentele magice de la fiecare ediţie:
echipe, goluri, suporteri, rivalităţi ale celor care au intrat în istoria fotbalului mondial.
De remarcat că această colecţie este reluată de «Gazeta Sporturilor».
Ziarul «Gazeta Sporturilor», unul dintre cei mai specializaţi «jucători» din presa
sportivă românească, ne răsfaţă cu mai multe materiale de colecţie.
Integrala Ioan Chirilă este o colecţie de 12 volume scrise de cel mai mare
jurnalist sportiv român, care a făcut o artă din ziaristica sportivă. Colecţia a ajuns la
volumul 5 (« Nadia»; «Mexico ’70: jurnal sentimental»; «Lucescu»; «Ar fi fost prea
frumos...»; «Frumoasele noastre duminici»), urmând ca «Gazeta Sporturilor» să
reediteze şi celelalte 7 volume («Glasul roţilor de tren»; «Şi noi am fost pe Conte
Verde»; «Finala se joacă astăzi»; «Învingătorul lui Cruyff»; «Argentina»; «Espana
’82»; «Pe marile bulevarde ale fotbalului»). Cărţile sale rămân pline de miez, farmec şi
umor, căutând metafora şi ştiind să improvizeze, Ioan Chirilă fiind unul din cei mai
iniţiaţi în cultura sportului.
Ziaristul «Gazetei Sporturilor» Andrei Vochin publică în 2009 «SuperSteaua»,
(vol. 1: «Formarea marii echipe» şi vol. 2: «Drumul spre triumful de la Sevilla»), cea
mai bine documentată şi emoţionantă carte despre perioada de aur a echipei «Steaua»
Bucureşti, culminând cu victoria de la Sevilla din memorabila noapte de 7 mai 1986,
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când «Steaua» devenea cea mai bună echipă de club din Europa. Povestea câştigării
Cupei Campionilor Europeni la fotbal (Liga Campionilor din zilele noastre) de către
singura formaţie românească o puteţi citi sau rememora în cele două volume de
excepţie. De notat că volumul realizat de reporterii «Gazetei Sporturilor» despre ultima
Olimpiadă, «Inimi la Beijing» (2008), deschide Gazeta, o colecţie de 3 cărţi cu tematică
sportivă.
Tot «Gazeta Sporturilor» împreuna cu «Humanitas» editează cartea viitorului:
«Nostalgia», de M. Cărtărescu, ziarul propunându-ne şi alte colecţii extrasportive de
carte, DVD-uri şi CD-uri la care nu ne vom referi aici.
«Gazeta Sporturilor» ne oferă câteva colecţii pe DVD având ca tematică mari
fotbalişti şi meciuri memorabile: Gheorghe Hagi (vol. 1: «Naţionala», vol. 2:
«Cluburile»); Steaua ’86. Drumul spre Sevilla (vol. 1: «Meciurile cu Vejle, Kuusysi şi
Honved»; vol. 2: «Meciul Steaua – Anderlecht 3-0») şi Steaua ’86. Finala de la Sevilla:
«Steaua – F.C. Barcelona 0-0 (2-0)»; Meciuri de poveste (vol. 1: «Best of Steaua –
Dinamo. Anii ’80»; vol. 2: «Best of Steaua – Dinamo. Anii ’60-’70»); Superfotbalişti
(«Lăcătuş», «Nicolae Dobrin», «Florea Dumitrache»). Un loc aparte în colecţia de
superfotbalişti a «Gazetei Sporturilor» îl ocupă filmul «Maradona», de Emir Kusturica,
despre cel mai talentat fotbalist al tuturor timpurilor, incluzând «golul secolului», dar
şi mărturii emoţionante ale acestuia legate de momente sensibile din viaţa sa, cu
demonii şi îngerii săi. De remarcat faptul că «Jurnalul Naţional» ne propune o ediţie de
colecţie «Balaci», iar clubul «Steaua» finala Supercupei Europei din 1987: «Steaua
Bucureşti – Dinamo Kiev 1-0». Dintre alte ramuri sportive, ziarul «Gazeta Sporturilor»
preferă un DVD de colecţie cu sportul alb: Finala Cupei Davis. 1972: «România –
SUA», cu legendarii tenismeni Ilie Năstase şi Ion Ţiriac în acţiune.
Revista «Magic Fotbal» ne aduce aminte de Românii de Mondiale. Colecţia
conţine câte un DVD pentru fiecare din cele 7 numere, apărute în 2008-2009, cu
meciuri de legendă ale «naţionalei» României de la Campionatele Mondiale de fotbal:
1970: «România – Brazilia 2-3» («L-am înfruntat pe Pele!»); 1994: «România –
Columbia 3-1» («Meciul în care s-a născut generaţia de aur»); 1994: «România –
Argentina 3-2» («Meciul meciurilor»); 1998: «România – Anglia 2-1» («Bătălia pentru
Anglia»); 1990: «România – Argentina 1-1» («De la egal... la egal»); 1994: «România –
Suedia 2-2» (4-5)» («La cinci minute de legendă»); 1990: «România – URSS 2-0»
(«Marea Revoluţie din iunie»). Număr după număr, DVD după DVD, răsfoim prin
amintirile tulburătoare şi trăim (unii chiar retrăim) bucuria celor mai frumoase poveşti
şi meciuri ale fotbaliştilor români participanţi la Cupa Mondială.
Ziarul «România liberă» în colaborare cu editura «Paideia» ne propune, în
2008, colecţia Biblioteca de bucate, aparţinând lui Radu Anton Roman, cunoscut mai
ales pentru emisiunea de gastronomie românească de la PRO TV «Bucătăria lui Radu».
Colecţia conţine 7 volume («Hop şi noi pe papa-mond»; «Ardealul, la pohta ce
pohtim»; «Valahia de miazăzi»; «Banatul şi Muntenia colinară», «Moldova
atributelor», «Mese şi obiceiuri româneşti»; «De la munte la deltă») în care ne este
prezentată arta culinară românească, mâncărurile sale fiind, după cum afirmă Vintilă
Mihăilescu, «desfătări ale spiritului înainte de a fi încântări ale papilelor». Citind, simţi
cum stăpânul reţetelor este şi stăpânul cuvintelor, guşti din amestecul fin pe care-l fac
obiceiuri vechi cu amintiri noi şi comentarii savuroase. De acelaşi autor, prin
intermediul editurii «Paideia» şi al «Jurnalului Naţional», este publicată în 2010 o a
doua ediţie de bucate, de data aceasta ilustrată apetisant cu fotografii ale preparatelor
(ediţia e coordonată de Simona Lazăr), «halitul devenind cultură». Radu Anton Roman
ne trezeşte curiozitatea şi apetitul culinar prin Reţete de colecţie (7 vol.), o istorie a
bucatelor neamului românesc. Colecţia cuprinde «poveştile bucătăriei româneşti»,
autorul făcând din bucătărie, după cum afirmă Andrei Pleşu, «bibliotecă, arhivă,
laborator», «activitate de cercetare», sau, citându-l pe Alex Ştefănescu, «un curs de
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cultură românească populară», partea cea mai importantă în tradiţia culinară şi
oenologică pentru «patriarhul gastronomiei româneşti» rămânând comentariul,
cuvântul.
În 2009 «România liberă» vine în întâmpinarea cititorilor cu colecţia Biblioteca
cunoaşterii, 10 volume «zi de zi de folos», având o vastă arie de cuprindere: «Pământul
şi Universul» (vol. 1), «Corpul uman» (vol. 2), «Arta» (vol. 3), «Literatura» (vol. 4),
«Biologia» (vol. 5), «Istoria» I (vol. 6), «Istoria» II (vol. 7), «Geografia» (vol. 8),
«Muzica» (vol. 9) şi «Religiile lumii» (vol. 10). Volumul «Literatura» este alcătuit din 6
părţi: «Genuri literare»; «Asia, Grecia şi Roma»; «Evul Mediu şi Renaşterea»;
«Barocul şi Iluminismul»; «De la Sturm und Drang la Romantismul târziu» şi «Secolul
XX». Ultima parte conţine subcapitolul «Literatură şi introspecţie», una dintre secţiuni
fiind consacrată teatrului absurdului, printre reprezentanţi evidenţiindu-se Eugen
Ionescu.
Aşadar, colecţiile apărute în perioada 2008-2010, după o prezentare deschisă
pentru noi completări (numărul colecţiilor din ziare este greu de catalogat), ne
îndreptăţesc să le includem în categoria celor care ne îmbogăţesc cultura noastră
generală şi să vă invităm să le parcurgeţi.
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Prof. dr. Petru ISTRATE
HARETISMUL
Spiru Haret, marele savant şi om de stat, a lăsat o valoroasă operă teoretică şi a
reformat mediul românesc prin şcoală, el însuşi reprezentând un model de
comportament şi gândire modernă într-o societate înscrisă pe calea recuperării unor
decalaje şi a unui timp istoric pentru a fi sincronizată la spiritul veacului, aşa cum o
îndreptăţesc toate potenţele ei istorice, spirituale, economice şi culturale. Viziunea sa
asupra şcolii româneşti este de o actualitate incontestabilă în orice societate în
tranziţie.
Ideile şi acţiunile lui Haret s-au constituit într-o doctrinã socialã – haretismul,
o concepţie care stă la baza programului de susţinere a ceea ce astăzi se numeşte
grupuri sociale dezavantajate, referirea fiind la ţărănime şi la sat. Dezvoltarea modernă
a satului ar putea fi făcută prin activitatea învăţătorilor (v. I. Bulei, 1999: 85).
Din poziţia lui de lider recunoscut de multe grupuri sociale, Haret ar fi putut
înfiinţa un nou partid, dar a refuzat deşi, după scrie G. Adamescu, a fost acuzat că
voieşte să-şi facă un partid haretist. Poate cã altfel ar fi arătat viaţa politică românească
dacă ar fi existat un partid cu o ideologie şi un program haretist, aşa cum se degajă
limpede din toate scrierile marelui om de stat. Un asemenea partid ar fi conferit o
identitate politicã tuturor categoriilor sociale pentru care el a militat. Indiscutabil,
Haret nu a fost un om politic, ci un om de stat, şi poate din acest motiv el nu concepea
sã organizeze şi să conducă o formaţiune politică unde normele şi regulile de
funcţionare sunt diferite de cele dupã care fiinţează instituţiile statului. Ar fi fost greu
să se impună ca lider politic, aidoma lui Ion C. Brătianu sau Ion I.C. Brătianu, D.
Sturdza, P.P. Carp, Lascăr Catargiu, toţi politicieni înzestraţi cu abilităţi de a organiza
viaţa internă a unui partid, de a purta lupte politice, de a negocia între grupuri rivale
din propriul partid sau cu adversari politici. Discutând despre demnitarul S. Haret, să
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ne amintim de distincţia făcută de Churchill între omul politic şi omul de stat: omul
politic se gândeşte la urmãtoarele alegeri, omul de stat la generaţiile urmãtoare. Prin
tot ce a făcut Haret a avut în vedere viitorul.
Haretismul decurge din iniţiativele luate pentru răspândirea culturii la grupuri
cât mai numeroase. În aceeaşi direcţie a sprijinit apariţia revistelor: „Convorbiri
didactice“, „Învăţământul primar“, „Revista generală a învăţământului“, „Noua revistă
pedagogică“, „Şcoala românească“. Sã adăugăm revista „Gazeta matematicã“, înfiinţată
la 15 septembrie 1895, pentru care Spiru Haret a acţionat ca toate liceele să aibă
abonament. Înfiinţarea revistei „Albina“ a avut ca scop difuzarea cunoştinţelor
ştiinţifice la sate. Această revistă este printre foarte puţinele publicaţii din România cu
apariţie îndelungatã.
În lucrarea Chestia ţărănească Spiru Haret indică direcţia principală de
acţiune: „luminarea păturii ţărăneşti“ şi „scoaterea de sub robia celorlalte clase“.
Soluţia luminării aminteşte de celebra formulã „Voiesce şi vei putea – Luminează-te şi
vei fi“ a lui C.A. Rosetti, fruntaş liberal, înaintaş al lui Haret. Luminarea se face prin
activităţi şcolare şi extraşcolare: cursuri pentru adulţi, cercuri culturale, serbări
artistice, comemorări istorice; organizarea de biblioteci şi de bănci populare, de
societăţi cooperatiste, de acţiuni de popularizare a cunoştinţelor ştiinţifice utile
ţăranilor şi dezvoltării agriculturii.
Haretismul proclamă învăţătorul drept „conducător spiritual al satului“, un
organizator şi administrator al activităţilor din mediul rural. Oameni pricepuţi şi
devotaţi, aşa îi descrie ministrul Instrucţiunii pe învãţãtorii din sate, şi pentru aceste
motive ei se bucurau de un respect deosebit în faţa sătenilor şi în faţa autorităţilor.
Datorită lor multe sate au cunoscut în perioada antebelică un ritm mai înalt al
modernizării.
Conchizând, haretismul este o politică educaţională şi socială cu o identitate
românească evidentă într-o societate predominant rurală înscrisă pe calea
modernizării. Haretismul indică modalităţile de a edifica modernitatea din interiorul
comunităţilor rurale, fiind astfel o alternativă la modernitatea impusă prin imitarea sau
preluarea de instituţii şi legi din afară.
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Prof. dr. Cristian MUNTIANU
INTRODUCEREA ŞI EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE SISTEM LINIAR ÎN
MATEMATICA ŞCOLARĂ
Conceptul de sistem a apărut şi s-a dezvoltat de-a lungul timpului ca rezultat al
evidenţierii unor trăsături şi comportamente comune pentru o serie de procese şi
fenomene, fapt ce a permis tratarea acestora, din punct de vedere structural, într-un
mod unitar, sistemic.
Sistemele liniare se folosesc încă din clasele primare, deşi elevii nu folosesc
această noţiune, dar rezolvă probleme cu două sau trei necunoscute, formând ecuaţii cu
acestea. Pentru exemplificare, vom da două din cele mai întâlnite metode folosite la
clasă: metoda falsei ipoteze şi metoda comparaţiei. Vom explica în ce constă fiecare
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metodă şi vom da câte un exemplu care va fi rezolvat atât pe înţelesul celor mici, cât şi
prin sistem pentru elevii mai mari.
Metoda falsei ipoteze
Metoda falsei ipoteze constă în a presupune că ipoteza problemei este incorectă.
Pornind de la această idee, ne vom folosi de abordarea care decurge pentru a ajunge
rapid la o rezolvare a problemei.
Problemă: Într-o curte sunt găini şi capre. Numărul capetelor este 25, iar
numărul picioarelor este 60. Câte capre şi câte găini sunt în curte?
Rezolvare: În problemă se spune că în curte sunt găini şi capre. Folosind metoda falsei
ipoteze, vom presupune ca sunt doar capre, aşa că noua ipoteză va fi: “În curte
sunt 25 de capre”, pentru că există 25 de capete.
Dacă sunt 25 de capete, picioarele vor fi: 25 x 4 = 100 (picioare)
Observăm că numărul de picioare dat de problemă este de 60. Pentru a scăpa de
diferenţa dintre 100 şi 60 avem nevoie şi de găini, nu numai de capre, deci ipoteza
noastră, că ar fi doar capre în curte, este falsă.
Mai departe vedem că dacă înlocuim o capră cu o găină, se scad cu doi suma totală de
picioare, aşa că vom scădea până vom ajunge la 60. O metodă mai rapidă decât
înlocuirea „bucată cu bucată” a caprelor cu găini este aceea de a împărţi diferenţa
dintre 100 şi 60 la numărul de picioare care se scade cu fiecare înlocuire de animal.
Astfel, 40 : 2 = 20 (găini)
Pentru că în curte sunt 25 de capete, dintre care 20 de găini, putem afla numărul de
capre prin diferenţă:
25 - 20 = 5 (capre)
Rezultat: În curte sunt 20 găini şi 5 capre.
= 25 −
+ = 25
Rezolvare prin sistem:
⇒
2 ∙ (25 − ) + 4 = 60
2 + 4 = 60
= 25 −
= 25 −
= 25 −
= 25 −
= 25 −
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
50 − 2 + 4 = 60
50 + 2 = 60 2 = 60 − 50
2 = 10
=5
= 20
=5
Metoda comparaţiei
Se aplicǎ în rezolvarea problemelor în care se dau douǎ mǎrimi şi legǎturile care
existǎ între ele. Metoda constǎ în a face ca una dintre cele douǎ mǎrimi sǎ aibǎ aceeaşi
valoare şi în acest mod problema va rǎmâne cu o singurǎ necunoscutǎ.
Problemă: Douǎ pixuri şi trei caiete studenţeşti costǎ 13 lei. Patru pixuri şi un caiet
studenţesc costǎ 11 lei. Cât costǎ un caiet studenţesc? Dar un pix?
Rezolvare:
2 pixuri.....3 caiete.....13 lei
4 pixuri.....1 caiet ......11 lei
Egalǎm numǎrul de caiete, înmulţind a doua ecuaţie cu 3:
2 pixuri.......3 caiete......13 lei
12 pixuri.....3 caiete......33 lei
Scăzând cele două relaţii, obținem cǎ 10 pixuri costǎ 20 de lei şi deci preţul unui pix
este 2 lei, iar un caiet costǎ 3 lei.
2 + 3 = 13/∙ (−2)
−4 − 6 = −26
−5 = −15
Rezolvare prin sistem:
⇒
⇒
4 + = 11
=3
4 + = 11
⇒

=3
=3
⇒
⇒
4 + 3 = 11
4 =8

=2
.
=3

Cu noţiunea de sistem elevii se întâlnesc în gimnaziu (clasa a VIII-a), când
acesta este prezentat ca o propoziţie cu două variabile: “ +
= şi
+
= ”
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( , , , , ,
ℝ), unde a şi d sunt coeficienţii lui x, b şi e coeficienţii lui y, iar c şi f sunt
termenii liberi.
Folosindu-ne de noţiunile învăţate anterior, prima metodă studiată de rezolvare
a sistemelor este metoda grafică, metodă ce constă în reprezentarea în acelaşi sistem
ortogonal de axe de coordonate a dreptelor soluţiilor celor două ecuaţii. Pentru a
reprezenta cât mai uşor dreapta soluţiilor unei ecuaţii putem lua două puncte oarecare
sau, în particular, ele pot fi considerate ca fiind punctele de intersecţie cu axele de
coordonate
şi
. Acestea fiind stabilite, determinăm coordonatele punctelor de
intersecţie a dreptelor soluţiilor celor două ecuaţii care reprezintă şi soluţia sistemului.
Deoarece metoda grafică de rezolvare a sistemelor de ecuaţii prezintă şi
dezavantaje, cum ar fi inexactitatea desenului, aflarea coordonatelor punctului de
intersecţie a celor două drepte se face cu precizie redusă, iar, în cazul în care punctul de
intersecţie a celor două drepte este foarte îndepărtat de origine sau când dreptele sunt
aproape paralele, reprezentarea este practic imposibilă, se studiază alte două metode de
rezolvare a sistemelor: metoda substituţiei şi metoda reducerii, acestea facilitând
aflarea necunoscutelor din probleme.
Metoda substituţiei presupune parcurgerea următorilor paşi: rezolvăm o
ecuaţie din sistem în raport cu o necunoscută; înlocuim în cealaltă relaţie şi obţinem o
ecuaţie cu o singură necunoscută; rezolvăm această ecuaţie, obţinând astfel una din
soluţii; revenind la substituţia făcută, obţinem cealaltă componentă a soluţiei.
Exemplu:

2 x  3 y  5
210  y   3 y  5

 20  2 y  3 y  5  5 y  15  y  3

 x  y  10  x  10  y  x  10  y

x  10  y  x  10  3  7

S : (7,3)

Metoda reducerii implică înmulţirea convenabilă a fiecărui termen, dintr-o
ecuaţie sau din ambele, cu un acelaşi număr astfel încât prin adunarea sau scăderea
membru cu membru a noilor ecuaţii să eliminăm una din necunoscute. Obţinem astfel
o ecuaţie cu o necunoscută pe care o rezolvăm şi aflăm una din soluţii. Introducem
valoarea necunoscutei aflate într-una dintre ecuaţiile sistemului iniţial şi rezolvăm
ecuaţia obţinută (sau putem rezolva tot prin reducere pentru a afla a doua
necunoscută). Perechea de numere obţinută este soluţia sistemului.

2 x  3 y  5

2 x  3 y  5

9 x  3 y  6
3 x  y  2  3

Exemplu: 

11

/ = 11⇒

=1

x  1
x  1
x  1



3x  y  2
3  y  2
 y  1
: {(1, −1)}
Acestea fiind studiate, putem vorbi la clasă de rezolvarea unor probleme prin
sisteme de ecuaţii. Momentul cel mai important al rezolvării problemelor este obţinerea
sistemului, ceea ce presupune o trecere corectă de la limbajul obişnuit la cel matematic
(simbolic). Pentru aceasta trebuie să parcurgem următoarele etape: să alegem
necunoscutele; să obţinem sistemul corespunzător problemei; să rezolvăm sistemul; să
interpretăm soluţiile sistemului, să formulăm răspunsul şi, eventual, să verificăm
rezultatele. Trebuie să menţionăm că dacă dreptele din sistem sunt egale, atunci
mulţimea soluţiilor este infinită, iar dacă ele sunt paralele, atunci sistemul nu are
soluţii.
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Făcând trecerea de la gimnaziu la liceu, ne întâlnim cu rezolvarea de sisteme
începând chiar cu clasa a IX-a, la funcţia şi ecuaţia de gradul întâi, când studiem poziţia
relativă a două drepte în plan şi interpretăm geometric rezultatul. Fiecare ecuaţie a
sistemului este ecuaţia unei drepte
=
+ , ,
ℝ, iar rezolvarea sistemului reprezintă, de fapt, stabilirea poziţiei
relative a celor două drepte. Dacă sistemul are soluţie unică (sistem compatibil
determinat), atunci dreptele sunt concurente, dacă sistemul are o infinitate de soluţii
(sistem compatibil nedeterminat), atunci dreptele sunt confundate, iar, dacă
sistemul nu are soluţie (sistem incompatibil), atunci dreptele sunt paralele.

 x  5y  3
2 x  y  5

Exemplu: Să se rezolve sistemul şi să se interpreteze geometric: 
Rezolvare: Metoda reducerii

 x  5 y  3 ( 2)
2 x  10 y  6


 2 x  y  5
 2 x  y  5
/

11y  11, y  1

x  5  1  3, x  2
S: (-2,-1) - sistem compatibil determinat.
Interpretare geometrică: Rescriem sistemul în forma:

x 3

 x  5y  3
 y 

5 5

 2 x  y  5
 y  2 x  5
x 3
d1 : y  
5 5
d 2 : y  2 x  5
Reprezentăm
drepte:

grafic

cele

două

x 3
d1 : y   .
5 5
Intersecţia cu axa Ox: y=0  x  3 .
Obţinem

A(3,0)

.

Intersecţia cu axa Oy: x=0  y 

3
. Obţinem (0, − ) .
5

d2 : y  2 x  5
Intersecţia cu axa Ox: y=0  x 

5
. Obţinem
2

Intersecţia cu axa Oy: x=0  y  5 . Obţinem

(− , 0).

N(0, 5)

.

Reprezentarea grafică în acelaşi sistem de axe pune în evidenţă soluţia
sistemului
S: (-2,-1). Dreptele au un singur punct de intersecţie.
Tot la clasa a IX-a, la interpretarea geometrică a proprietăţilor algebrice ale
funcţiei de gradul al doilea studiem poziţia relativă a unei drepte faţă de o parabolă,
+ =
folosindu-ne de rezolvarea unui sistem de tipul
, , , , ,
ℝ, ≠
+
+ =
0. Funcţia : ℝ → ℝ, ( ) =
+ , ,
ℝ are graficul o dreaptă caracterizată prin
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ecuaţia =
+ , ,
ℝ, iar funcţia : ℝ → ℝ, ( ) =
+
+ , , ,
ℝ, ≠
0 are graficul o parabolă caracterizată prin ecuaţia =
+
+ , , ,
ℝ , ≠ 0.
O dreaptă intersectează o parabolă în cel mult două puncte. Soluţiile sistemului
reprezintă coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta d şi parabola P. Dacă
d∩ P ={A(x1,y1), B(x2,y2)}, sistemul are două soluţii reale distincte şi spunem că dreapta
este secantă parabolei, dacă d∩ P ={A(x1,y1)}, sistemul are o singură soluţie reală şi
spunem că dreapta este tangentă parabolei, iar dacă d∩ P = , sistemul nu are soluţii
reale şi spunem că dreapta este exterioară parabolei.

 y  x4
2
 y  x  4x

Exemplu: 

x 2  4 x  x  4  x 2  5x  4  0
 x1  4, x2  1
y1  0, y2  3

Soluţia sistemului este S   4, 0  , 1,  3 
Interpretarea geometrică: Dreapta
intersectează parabola în două puncte cu
coordonatele  4, 0  , 1,  3  . Deci dreapta este
secantă parabolei.
O parte importantă din materie este
alocată sistemelor în clasa a XI-a, unde elevii învaţă să rezolve un sistem de ecuaţii
cu
necunoscute cu ajutorul matricelor. De exemplu, pentru un sistem de forma
+
+ ⋯+
=
+
+ ⋯+
=
,
ℂ , ∀ = 1, , ∀ = 1, ,
ℂ,
…………………………………………
+
+ ⋯+
=
∀ = 1, , avem
, ,……,
- necunoscutele sistemului;
, = 1, , = 1,
coeficienţii necunoscutelor sau coeficienţii sistemului;
ecuaţiilor sau termenii liberi ai sistemului şi notăm cu

matricea sistemului, notată şi A=

şi cu

=

⋮

,
,

, cu

=

⋮

, = 1,
=

- termenii liberi ai
⋯
⋯
…
…
…
…
⋯

- matricea termenilor liberi

- matricea necunoscutelor.

Metodele de rezolvare a sistemelor de ecuaţii liniare ce se studiază în liceu sunt:
metoda matriceală şi metoda lui Cramer, în cazul în care numărul de ecuaţii este egal
cu numărul de necunoscute, iar determinantul matricei sistemului este diferit de zero
(matricea sistemului este nesingulară); metoda determinanţilor caracteristici (Rouch ́ )
şi metoda lui Gauss - alte două metode ce ne permit, în cazul sistemelor compatibile, să
rezolvăm sisteme liniare de ecuaţii cu necunoscute, cu ≠ .
Pentru aprofundare, sistemele se studiază inclusiv în învăţământul universitar,
la facultăţile cu profil real, prezentându-se metode mai complexe ce uşurează calculul
matematic în aflarea soluţiilor unor probleme atât practice, cât şi teoretice din vaste
domenii.
Prof. Irina DOBOŞ
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ACTIVITĂŢI EXTRA-CURRICULARE

IAŞI
2016
ARGUMENT
Explozia informaţională din prezent, a mutaţiilor permanente din domeniul
informaticii, al ştiinţei şi tehnicii avansate face ca viaţa omului să fie într-o continuă
acumulare de noi descoperiri, fiind supusă unei continue acumulări pe întreg parcursul
ei.
Nevoia de a lăsa fantezia să zboare este specific omenească, iar imposibilitatea
de a atinge absolutul a dat de fiecare dată farmec şi uneori chiar măreţie acestor
strădanii, nu numai de delectare, ci şi ca o posibilitate de satisfacere a diferitelor
cerinţe.
Acest lucru s-a petrecut parcă, pentru a opri clipa în loc şi a încremeni ceea ce ar
putea să se topească sub influenţa vremii sau a contactului cu realitatea existentă.
Educaţia estetică, prin conţinutul ei trebuie să formeze o atitudine corectă
faţă de adevăratele valori artistice, să realizeze o sinteză proprie a senzorialului, a
afectivului şi a raţionalului în procesul de receptare a produselor activităţii creatoare.
Organizarea şi orientarea şcolii româneşti, poate fi enunţată astfel :
- o şcoala interactivă, formativă, informativă în concordanţa cu cerinţele U.E.,
deschisă noilor cerinţe sociale, de instruire legate la noile configuraţii sociale, culturale,
estetice ale prezentului în care trăim astăzi.
Şcoala prezentului - pune accent nu numai pe latura informativă şi
formativă, ci şi pe cea educaţională.
Prin activităţile cercului se doreşte să se ofere elevilor o educaţie alternativă sau
complementară celei realizate în şcoală, dar mai ales se oferă ocazia de a se cultiva
creativitatea şi abilităţile lor practice.
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Frumuseţea este peste tot, răspândită în jurul nostru precum aerul pe care-l
respirăm, vântul care adie sau răsăritul de soare majestuos al dimineţilor pline de rouă
care mângâie sufletul.
Din nefericire, aceste frumuseţi nu sunt observate şi ne trebuie o „educaţie
specială”, ca cea estetică care să atragă atenţia asupra lor.
Prin aceste activităţi trebuie să vorbim sufletului, imaginaţiei, simţurilor, iar
totul trebuie îmbrăcat în formă şi culoare pentru a atrage elevii.
Dorim să-i determinăm pe elevi să iubească şi să respecte arta, precum şi
mediul înconjurător, mediul din care îşi iau cea mai mare parte a materialelor pentru a
realiza diferite lucrări.
Obiectivul dezvoltării abilităţilor practice este de a le stimula expresivitatea şi
creativitatea, precum şi îmbogăţirea cunoştinţelor despre materialele şi caracteristicile
lor, precum şi despre utilizarea unor tehnici de lucru necesare.
Se doreşte ca elevii să-şi dezvolte creativitatea, motivaţia, sensibilitatea,
spontaneitatea, inventivitatea, activitatea de explorare ţinând cont de unele
caracteristici ale creativităţii:
 au o gândire originală, căutând mereu noul, neobişnuitul, făcând asociaţii sau
combinaţii neconvenţionale ale informaţiilor pe care le deţin.
 au abilitatea de a vedea relaţii sau legături între obiecte, idei sau fapte aparent
înrudite.
 au o gândire care elaborează noi paşi, idei, răspunsuri sau îmbunătăţiri ale
ideilor de bază, situaţiilor, problemelor.
 au o vie curiozitate pentru obiecte, idei, situaţii sau evenimente.
 au multă imaginaţie şi fantezie.
 au sensibilitate pentru frumos şi sunt atraşi de dimensiunile estetice ale
realităţii.
Profesorii care lucrează cu aceşti elevi trebuie să se adapteze cerinţelor prezente,
încercând să dezvolte acea supleţe spirituală a fiecăruia, ridicând durata şi nivelul de
concentrare al elevului, conducând puterea de observare mai rapidă a lucrurilor
esenţiale, profunde, sistematice, comunicând ideile într-un mod cât mai clar, ridicând
capacitatea de sintetizare a datelor cele mai complexe şi diverse.
Un adevărat profesor trebuie să aibă o capacitate superioară de improvizaţie,
imaginaţie şi vizualizare spaţială, să ridice elevul la nivelul de a se aprecia pozitiv, de a
găsi o satisfacţie proprie în rezolvarea situaţiilor problematice.
Totul trebuie realizat şi îndrumat cu o mare precizie, rigoare şi obiectivitate.
Nimic nu se lasă la voia întâmplării...profesorul trebuie să trezească o reacţie
rapidă, de interes faţă noutăţile care le prezintă faţă de informaţia adusă în activitatea
sa didactică.
Activitatea didactică în sine necesită multă perseverenţă, plăcere şi
motivaţie pentru activităţile intelectuale, creative, pentru trezirea de
emoţii intense şi o înaltă motivaţie pentru reuşită, acceptând faptul că atât
eroarea, cât şi eşecul fac parte din învăţare.
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COMPETENŢE GENERALE
1. Educarea unor aptitudini, trăsături de caracter, cât şi a unor capacităţi
intelectuale ale elevilor.
2. Conştientizarea valorilor tradiţionale şi a importanţei acestora în contextul
integrării României în Uniunea Europeană.
3. Promovarea, păstrarea şi cultivarea tradiţiilor româneşti.
COMPETENŢE SPECIFICE
1. Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi
utilizarea unor tehnici de lucru, necesare prelucrării acestora, în scopul realizării unor
produse simple.
2. Dezvoltarea simţului practic şi estetic, stimularea creativităţii, precum şi
conştientizarea necesităţii păstrării tradiţiilor.
COMPETENŢE DERIVATE
1.1 Selectarea mijloacelor necesare de lucru pentru realizarea unei activităţi
practice.
1.2 Sesizarea apariţiei modificărilor materialelor în urma prelucrării lor.
1.3 Raportarea la mediul înconjurător, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin
lucrări personale.
1.4 Promovarea, păstrarea şi cultivarea tradiţiilor româneşti.
2.1 Compunerea în mod original şi personal a produselor.
2.2 Interpretarea liberă, creativă a lucrărilor.
2.3 Antrenarea elevilor în activităţi menite să contribuie la preluarea şi
transmiterea tradiţiilor.
DURATA CERCULUI: an şcolar
PROGRAM SĂPTĂMÂNAL:
DURATA UNEI ACTIVITĂŢI: 100 minute
GRUP ŢINTĂ: elevii claselor IX – XII liceu tehnologic şi clasele IX – XI
şcoală profesională.
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR
1. SEMNE DE CARTE - Data: …………………; Materiale: fire textile
2. TABLOURI DIN FLORI USCATE ŞI DEŞEURI TEXTILE - Data:
…………..
Materiale: materiale textile, hârtie creponată, frunze şi flori presate, foarfece,
aracet
3. MĂŞTI POPULARE - Data: ……………..; Materiale: carton, fire textile,
nasturi, mărgele, fructe şi flori uscate, aracet, resturi de piele
4. SUPORTURI ORNAMENTALE DIN FIRE TEXTILE - Data:
………………………;
Materiale: fire de diverse culori de PNA, bumbac, cânepă, suporturi metalice,
aracet
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5. MĂRŢIŞOARE DIN DEŞEURI TEXTILE - Data: …………….; Materiale:
carton, hârtie colorată, flori şi fructe uscate, mărgele, materiale textile, seminţe, aracet
etc.
6. FLORI DE SEZON - Data: ……….; Materiale: hârtie creponată, suporturi
textile, din lemn şi metalice, diverse tipuri de aţe, foarfece, aracet, resturi de piele
7. FELICITĂRI PENTRU PAŞTI - Data: ……………….; Materiale: carton,
hârtie colorată, materiale textile, aracet
8. GENŢI STIL POPULAR - Data: …………………; Materiale: fire textile,
nasturi, mărgele, fructe şi flori uscate, resturi de piele
9. ACCESORII TRADIŢIONALE PENTRU VESTIMENTAŢIE - Data:
……………….
Materiale: flori şi fructe uscate, mărgele, materiale textile, seminţe, nasturi, etc.
10. VESTIMENTAŢIE TRADIŢIONALĂ - Data: ……………..; Materiale:
materiale şi fire textile, nasturi, mărgele, resturi de piele
ALTE ACTIVITĂŢI CARE SE VOR DERULA ÎN CADRUL CERCULUI DE
CREAŢIE
1) vizite la muzee
2) vizite la Târgurile de textile, Târgul Cucuteni
3) vizionare de filme despre tradiţia românească
4) vizionare de filme despre modă şi tradiţie în prezentările unor designeri
renumiţi
REZULTATE ANTICIPATE
- promovarea imaginii şcolii în diferite activităţii şcolare, ca de ex. la Salonul
Ofertelor Educaţionale
- implementarea unui sistem de recuperare selectivă a deşeurilor şi formarea unui
comportament responsabil al elevilor faţă de natură
- marcarea traseului educaţional a elevilor pentru continuarea studiilor
- publicarea pe site – ul şcolii a activităţilor desfăşurate
- formarea elevilor pentru a lucra în echipă
EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR ŞI DISEMINAREA REZULTATELOR
Evaluarea se va face:
- secvenţial,
- periodic,
- final – realizarea unui CD cu momente din activităţile derulate, participare la
concursuri şcolare, realizare de expoziţii.
Diseminarea rezultatelor se va face prin intermediul următoarelor
modalităţi:
- site-ul şcolii
- în mass-media
- pe posturile locale de televiziune
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V. PROIECTE ŞI PARTENERIATE
V.1. PROIECT INTERNAŢIONAL «ERASMUS+»

Parteneriat strategic Erasmus+
“Education - Employment Partnership for VET in the fashion sector“
(2016-1-RO01-KA202-024710)
Finanţare: Comisia Europeană (Program Erasmus+)
Durata: decembrie 2016 - noiembrie 2018
Responsabil proiect: Profesor Ecaterina Leiţoiu

“Erasmus schimbă vieţi şi deschide minţi”
Join us in this project!

Parteneri

România

Italia

Olanda

Bulgaria
1. Colegiul Tehnic "Ioan C. Ştefănescu“ (Iaşi, România) - coordonator
2. Effebi Association (Roma IT) - partener
3. Facultatea de Textile (Iasi, România) - partener
4. Eurocreea Association (Roma, IT) - partener
5. Confapi Association (Roma, IT) - partener
6. Revalento (Suedia) - partener
7. Vocational High School of Tailoring “Nedka Ivan Lazarova” (Ruse, Bulgaria) partener
8. Chamber of comerce (Ruse, Bulgaria) - partener
9. Katty Fashion (Iaşi, România) - partener
Partenerii de proiect sunt companii, furnizori de EFP, camere de comerţ,
universităţi, şcoli, din România, Italia, Bulgaria şi Olanda.
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Strategia formării profesionale din România pentru perioada 2014 – 2020 este
documentul cadru pentru politicile în domeniul formării profesionale iniţiale şi
continue, considerate factori esenţiali ai dezvoltării economiei europene, în contextul
globalizării. Strategia formării profesionale propune dezvoltarea unui sistem
competitiv, care să ofere un răspuns relevant şi rapid la cerinţele economiei, într-o
abordare pro-activă şi prin măsuri implementate în parteneriate variate.
Furnizorii de formare profesională trebuie să îşi adapteze şi să îşi actualizeze
permanent oferta de educaţie şi formare profesională, pentru a răspunde eficient
nevoilor factorilor interesaţi, condiţie esenţială pentru a rămâne competitivi.
Dezvoltarea şi reformarea sistemului de formare profesională implică un proces de
descentralizare menit să conducă la o mai mare apropiere de nevoile reale, la nivel
regional şi local, precum şi să implice actorii locali în definirea ofertei de formare.
Orientarea către o societate bazată pe cunoaştere presupune implicarea
sistemului de formare profesională în transpunerea în practică a conceptului de
învăţare pe tot parcursul vieţii Este esenţial ca formarea profesională să promoveze în
rândul beneficiarilor direcţi o atitudine pozitivă pentru învăţare, să asigure calitatea
ofertei de formare şi relevanţa acesteia în raport cu abilităţile, cunoştinţele şi nevoile
persoanei.
Cooperarea interinstituţională la diferite nivele este un element fundamental în
dezvoltarea şi implementarea strategiei formării profesionale. De aceea, pentru a
asigura coerenţa şi consistenţa dialogului cu actorii esenţiali, pe de o parte, şi între
diferitele politici europene, pe de altă parte, este necesară construirea sistematică a
oportunităţilor pentru cooperare si dialog, pentru schimbul de informaţii şi opinii.
Strategia ET 2020 stabileşte în acest context obiective strategice pentru
următorul deceniu, incluzând formarea profesională iniţială (IVET) şi formarea
profesională continuă (CVET) – cu viziunea ca sistemele de formare profesională să
devină mai atractive, relevante, orientate către carieră, inovative, accesibile şi flexibile
– în raport cu situaţia din 2010.
Colegiul Tehnic “Ioan C. Stefanescu” - Iasi, se mândreşte cu derularea,
începând din acest an şcolar, a unui nou proiect de parteneriat strategic KA 2
Erasmus+, proiect pentru susţinerea schimbului de bune practici în domeniul VET,
numărându-se astfel printre cele 26 de instituţii din România aprobate ca şi
coordonator în 2016.
Titlul proiectului exprimă scopul general al acestuia: proiectul vizează aplicarea
omogenă şi sistemică a principiilor WBL la nivelul furnizorului VET, dezvoltarea
programelor VET (atât IVET şi CEFP), care să garanteze transparenţa şi recunoaşterea
competenţelor şi calificărilor, mărind şansele de angajare, comportamentele de
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învăţare pe tot parcursul vieţii şi mobilitatea pentru învăţare şi de muncă în cadrul
sectorului.
Argument
În urma analizei de nevoi efectuată de parteneri, pentru pregătirea acestei
propuneri, problemele principale identificate au fost:
- efectuarea stagiilor de ucenicie în UE continuă să fie slab-dezvoltată. Situaţia variază
foarte mult în funcţie de ţară. Cei înscrişi în ucenicie, în sens strict, reprezintă 33% din
elevii IFP secundar. Un numar de 24 de ţări din UE au program practica la locul de
munca, unde elevii petrec mai mult de 50% din timpul lor de învăţare, dar domeniul de
aplicare al sistemelor variază foarte mult. Sunt necesare eforturi pentru a investi în
extinderea ofertei de ucenicie şi în stagii de practică în ţările în care oportunităţile
pentru acest tip de învăţare rămân foarte limitate.
- permeabilitatea între IVET şi CEFP reprezintă adesea o provocare importantă pentru
persoanele fizice, în urmărirea formării lor profesionale.
- lipsa de experienţă la locul de muncă, a aptitudinilor şi competenţelor profesionale
este unul dintre factorii care contribuie la "decalajul abilităţilor" în UE în prezent. În
timp ce 5,6 milioane de tineri din UE suferă consecinţele şomajului, 36% din rapoartele
angajatorilor se referă la aceea că aceştia se luptă să găsească noi recruţi cu abilităţile
de care au nevoie.
Iniţiativa Uniunii Europene „Noi competenţe pentru noi locuri de muncă” îşi
propune: să
promoveze o mai bună anticipare a cererii de competenţe, să obţină o
mai bună corelare a competenţelor cu nevoile de pe piaţa muncii, să apropie mediul
educaţional de cel profesional.
Măsuri concrete
- Analiza tendinţelor la nivel sectorial şi crearea unor consilii sectoriale privind
competenţele.
- Activităţi permanente de cercetare.
- Clasificarea europeană a aptitudinilor/competenţelor, calificărilor şi
ocupaţiilor pentru diferite profesii.
Obiective
- Creşterea calitativă a ofertei EFP, care să conducă la calificări profesionale mai
relevante pentru piaţa muncii şi, prin urmare, la capacitatea de inserţie mai mare.
- Colaborări profesionale mai strânse între furnizorii de EFP şi agenţi economici, ca
parte a procesului de învăţare.
- Cresterea nivelului de interes în rândul întreprinderilor şi furnizorii VET, care să
adopte metode de învăţare bazate pe experienţe de muncă, drept instrumente de
învăţare.
- Dezvoltarea unui învăţământ tehnic la nivel european şi a unui set de instrumente
pentru susţinerea şi aplicarea învăţării la locul de muncă, în toate etapele de educaţie şi
formare profesională în domeniul textil.
Rezultate
- Un raport privind punerea în aplicare a învăţării şi de asigurare a calităţii bazate pe
muncă în VET în cele 4 ţări partenere în sectorul modei.
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- Un set de instrumente pentru sprijinirea WB, punerea în aplicare concretă a
programelor WBL (munca bazata pe învăţare) în IVET.
- Ghiduri de asigurare a calităţii şi instrumente pentru WBL.
- Un program de învăţare pentru profesori IVET şi formatori (tutori, mentori,
antrenori) în companie în domeniul WBL şi Asigurarea Calităţii.

Sustenabilitate şi valoare europeană adaugată
Derularea acestui proiect va contribui la dezvoltarea profesională şi personală,
la îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor de predare-învăţare-evaluare.
Proiectul va contribui la creşterea calităţii educaţiei şi compatibilizarea
sistemului naţional de învăţământ, cu sistemul european de educaţie şi formare
profesională, descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a unităţilor
sistemului şcolar în organizarea curriculumului, elaborarea de programe de formare
individualizate pentru formabili.
Site-ul proiectului va rămâne accesibil pentru cel puţin 3 ani de la terminarea
proiectului. Acesta trebuie să conţină toate rezultatele intelectuale ale proiectului,
împreună cu un canal de diseminare continuă, incluzând, de asemenea, rezultate, cum
ar fi: actualizări, articole, ştiri, activităţi de cooperare viitoare şi buletine de ştiri.
Partenerii vor continua să promoveze diseminarea proiectului şi a rezultatelor
acestuia. În plus, se utilizează ori de câte ori este posibil canale de site-ul şi de
comunicare ale UE şi Agenţia Naţională pentru diseminarea rezultatelor proiectului. De
asemenea, proiectul va crea legături între partenerii de proiect şi între alte instituţii
interesate sau reţele. Aceste link-uri vor reprezenta o modalitate de a sprijini un alt
schimb de experienţă şi cooperare, fiind un punct de plecare pentru iniţiativele de
cooperare viitoare.

Bibliografie
www.edu.ro: Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru
perioada 2016-2020
Prof. Ecaterina LEIŢOIU
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V.2. PROIECTUL
«SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHIVA - OCROTITOAREA MOLDOVEI»

„Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel
după chip, că luând Crucea, ai urmat lui
Hristos şi lucrând ai învăţat să nu se uite la
trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de
suflet, de lucru cel nemuritor. Pentru această
şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă
Maică Parascheva, duhul tău”.

ARGUMENT
Fără a minimaliza rolul activităţilor instructiv educative, considerăm necesară
formarea deprinderii elevilor de a-şi dezvolta şi îmbunătăţi relaţiile interpersonale şi
prin desfăşurarea de diverse activităţi culturale sau moral civice. Aceasta din urmă
contribuie la formarea şi dezvoltarea spiritului civic, cultivarea interesului pentru
cinstirea zilei Sfintei Cuvioase Paraschiva, pentru cultură, în general şi, nu în ultimul
rand, la petrecerea timpului liber într-un mod util şi plăcut.
SCOP
Îmbunătăţirea relaţiilor interpersonale, prin implicarea elevilor în activităţi
culturale şi moral-civice.
OBIECTIVE
- Valorificarea educativă a conţinuturilor religioase în diferite context;
- Formarea unor deprinderi de inter-relaţionare cu persoane diferite că vârstă,
condiţie social;
- Familiarizarea cu alte instituţii culturale.
BENEFICIARI
- Diriginţii claselor de liceu şi seral;
- Elevii de la liceu şi seral din Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» - Iaşi
implicaţi în proiect.
PARTENERI
- Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» - Iaşi;
- Alte instituţii implicate în proiect.
COLABORATORI
- Diriginţii tuturor claselor din Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» - Iaşi;
- Profesorii de religie din Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» - Iaşi.
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR
- Concursuri;
- Oferirea unui ceai cald pentru pelerine;
- Vizite, manifestări culturale;
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Expoziţie de icoane.

PERIOADA
- 10-14 octombrie 2016
COORDONATORI PROIECT
- Director prof. Voinea Liana Dolores
- Consilier educativ, prof. Vartic Raluca
- Prof. de religie Zaharia Simona
- Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» - Iaşi
Pe preacuvioasă Maică Parascheva să o cinstim şi noi şi să ne rugăm aşa:
Spre tine pururea nădăjduim; de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta,
alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în
bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni; dar și acum, îngrozindu-ne marile
nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi, să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdii și să
cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Prof. Simona ZAHARIA
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V.3. PROIECTUL DE ACŢIUNE COMUNITARĂ
(S.N.A.C.)
«DONEAZĂ O CARTE!»
COLEGIUL
TEHNIC “IOAN
C.
ŞTEFĂNESCU”
IAŞI
STR.BD
SOCOLA 51-53,
IAȘI
EMAIL: EXAM_
STEFANESCU@
YAHOO.COM
TEL. :
0232237233

COLEGIUL
NAŢIONAL
“GARABET
IBRĂILEANU”
IAŞI STR.
OASTEI 1, IAȘI
E-MAIL
:LIC_IBRAILEA
NU@YAHOO.C
OM

COLEGIUL
“RICHARD
WURMBRAND”
IAŞI
STR. SMÂRDAN
NR. 13, 700 399
IAȘI, ROMANIA
EMAIL:
OFFICE@WURM
BRAND.RO
TEL.: 0232217975

COLEGIUL
TEHNIC
“GH.ASACHI”
IAŞI
STR.SĂRĂRIE
189,IAŞI 700451
EMAIL:
SECRETARIAT_
ASACHI@YAHO
O.COM
TEL.:
0232275980

ŞCOALA
GIMNAZIALĂ
”B.P.HAŞDEU”
IAŞI, STR. ION
CREANGĂ NR.
27, IAŞI 700317
TEL.:
0232279351

TEL.:
0232264470
COLEGIUL
NAŢONAL DE
ARTĂ “OCTAV
BĂNCILĂ” IAŞI
STR. CUZA
VODĂ 29, IAȘI
700037
EMAIL: CNAOB.I
S@GMAIL.COM
TEL.:
0232276087

DONEAZĂ O CARTE!
PROIECT DE ACŢIUNE COMUNITARĂ (S.N.A.C.)
IAŞI – 2016
I.Organizator:
Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” - Iaşi, str. I. C. Brătianu nr.
26 A
Tel/Fax 0232-211532
E-mail:vpavelcu1 yahoo.com
Web: www.vpavelcu.ro
reprezentat prin profesor Coca Marlena Vasiliu, în calitate de director.
II.Parteneri:
 Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Iaşi, partener, cu sediul în Iaşi, str. Sărărie
189, Iaşi, reprezentat prin profesor Anda Tănasă, în calitate de director
 Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” - Iaşi, partener, cu sediul în
Iaşi,str. Bulevardul Socola, nr.51-53, reprezentat prin profesor Liana-Dolores
Voinea, în calitate de director.

70









Colegiul “Richard Wurmbrand”- Iaşi, partener, cu sediul in Iasi, str.
Smârdan, nr. 13, reprezentat prin profesor Cristian Ovidiu Lucaci, în calitate
de director.
Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” - Iaşi, partener, cu sediul în
Iaşi, str. Cuza Vodă 29 Iaşi, reprezentat de profesor Barnea Dana-Louise, în
calitate de director.
Şcoala Gimnazială „B.P.Haşdeu” - Iaşi, partener, cu sediul în Iaşi, str.
Ion Creangă nr. 27, Iaşi, reprezentată de profesor Postolache Mgdalena, în
calitate de director.
Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” - Iaşi, partener, cu sediul în
Iaşi, str. Oastei, nr.1, Iaşi, reprezentat de profesor Constantin Chirilă, în calitate
de director.

III. Coordonatori:
1. Prof. Avădănii Ana Maria, Prof. Păduraru Elena, Prof.Cernat Monica Cristina –
Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu”- Iaşi (elevi cu deficienţe de
auz);
2. Prof. Chelariu Brînduşa – Colegiul “Richard Wurmbrand” - Iaşi.
3. Prof. Alina Gabriela Ursache - Colegiul Naţional de Artă “Octav Băncilă”
- Iaşi
4. Prof. Zoica Gherghină - Şcoala Gimnazială „B.P.Haşdeu” - Iaşi
5. Prof. Elvira Stanciu - Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” - Iaşi
6. Prof. Flaviana Popinciuc - Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” - Iaşi
7. Prof. Dumitrescu Ioana - Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” - Iaşi
IV. Membri în echipa de proiect:
- Prof. Coca Marlena Vasiliu - Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” - Iaşi
- Prof. Andreea Bălan – Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” - Iaşi
- Prof. Adina Crăescu - Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” - Iaşi
- Prof. Ionescu Gabriela - Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” - Iaşi
- Prof. Daniela Răducănescu - Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” - Iaşi
-Prof. Laura Lificiu – Liceul Tehnologic Special” Vasile Pavelcu - Iaşi
- Prof.Chiţescu Elisa - Colegiul“Richard Wurmbrand” - Iaşi
- Prof. Alexa George - Colegiul Naţional de Artă “Octav Băncilă” - Iaşi
- Prof. Sighidin Alina - Colegiul Naţional “Garabet Ibrăileanu” - Iaşi
- Prof. Andronic Cornelia - Colegiul Naţional “Garabet Ibrăileanu” - Iaşi
- Prof. Înv. Primar Popel Irina - Colegiul Naţional “Garabet Ibrăileanu” - Iaşi
- Prof. Înv. Primar Păduraru Mihaela - Colegiul Naţional “Garabet Ibrăileanu” - Iaşi
-Prof. Moldovan Mihaela – Colegiul Tehnic „Gh.Asachi” - Iaşi
-Prof. Doboş Irina – Colegiul Tehnic „I.C. Ştefănescu” - Iaşi
ACORD DE PARTENERIAT
I. Perioada acordului:
Încheiat astăzi, 28.09.2016, pentru perioada octombrie 2016 – iunie 2017.
II. Încheiat între:
Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” – Iaşi, organizator, cu sediul în
Iaşi, str. I. C. Brătianu, nr. 26 A
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Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” - Iaşi, partener, cu sediul în Iaşi, str. Sărărie, nr.
189, Iaşi
Colegiul“Richard Wurmbrand” – Iaşi, partener cu sediul in Iasi, str. Smârdan
nr. 13
Colegiul Naţional de Artă “Octav Băncilă” - Iaşi, partener, cu sediul în Iaşi,
strada Cuza Vodă, nr. 29
Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” - Iaşi, partener, cu sediul în Iaşi, str.
Bulevardul Socola, nr. 51-53
Şcoala Gimnazială „B.P.Haşdeu” - Iaşi, partener, cu sediul în Iaşi, str. Ion
Creangă nr. 27,Iaşi
Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” - Iaşi, partener, cu sediul în Iaşi, str.
Oastei, nr. 1, Iaşi
III. Denumirea proiectului “Donează o carte!”
IV. Justificare/Argument
Citeşte. Numai citind mereu creierul tău va deveni un laborator nesfârşit
de idei şi imagini. – Mihai Eminescu
Într-o eră a internetului, a televizorului şi a calculatorului, rivali redutabili
pentru bună educaţie a celor mici, lectura nu mai reprezintă o prioritate în viaţa
elevilor. Acaparaţi de mijloacele de comunicare rapidă, adevăraţi cronofagi pentru copii
noştri,elevii secolului al XXI -lea nu mai au răbdare şi deschidere faţă de lectură. Şi
atunci se naşte întrebarea: mai este cartea "o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin
suflete, gânduri şi frumuseţi"? - cum afirma scriitorul român Tudor Arghezi. Noi
credem că da şi vrem să atragem prin acest proiect elevii în lumea lecturii.
Proiectul educaţional pe care-l propunem aduce în centrul atenţiei copiilor
cu CES, copiilor de la şcoli de masă şi părinţilor acestora, „cartea” şi „biblioteca”. Acesta
le va redescoperi, lectura din plăcere, formă de relaxare, dar şi modalitate de
îmbogăţire a vocabularului. În lumea lipsită de sunete a elevilor cu deficienţe de auz,
lectura poate fi o şansă de salvare şi de înţelegere a lumii din jur.
Considerăm că, dacă elevul începe să citească la început, din curiozitate,
apoi, din plăcere, fiind motivat şi de aprecierile primite la clasă, el va realiza mari
progrese: deprinderea cititului coerent, conştient, însuşirea unui vocabular expresiv,
îmbogăţirea vocabularului, implicarea afectivă. De asemenea, dorim, ca prin schimbul
de experienţă dintre participanţi, să-i convingem pe copii de valoarea culturală şi
spirituală a cărţii, să-i determinăm să descopere şi să înţeleagă că lectura trebuie să fie
o permanenţă în viaţa lor, deoarece cartea poate fi un prieten fidel de-a lungul vieţii.
Nu în ultimul rând, proiectul va promova o conduită pozitivă a copilului
faţă de literatură şi îl va încuraja să interrelaţioneze.
V. Scopul proiectului
Proiectul propune să intermedieze legătura dintre elevii din invăţământul de
masă dispuşi să doneze cărţi şi elevii cu deficienţe de auz şi deficienţe asociate care
doresc să intre în lumea frumoasă a lecturii.Cărţile donate vor fi înregistrate la
biblioteca Liceului Tehnogic Special “Vasile Pavelcu” - Iasi, unde vor avea acces toţi
elevii dornici de lectură.
Stimularea interesului pentru lectura individuală şi colectivă în perioada
şcolară,în vederea dezvoltării şi îmbogăţirii vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de
muncă intelectuală, dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în
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activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, facilitarea integrării în mediul şcolar,
fructificarea talentelor personale sunt câteva dintre obiectivele proiectului nostru.
VI.

Obiective
Privind elevii:
I.
diversificarea fondului de carte pentru elevi;
II.
implicarea elevilor în activităţile desfăşurate;
III.
încurajarea elevilor cu deficienţe de auz în descoperirea lecturii;
IV.
dezvoltarea unor comportamente relaţionale care au la bază formarea unor
trăsături morale ca: prietenia, altruismul, colaborarea, încrederea,
sinceritatea, competenţa, toleranţa;
 antrenarea deprinderilor de autonomie personală;
 evidenţierea talentului artistic prin realizarea de desene,
pliante,colaje;
 promovarea şi exersarea jocului în diferite activităţi;

Privind cadrele didactice:




familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a
interesului pentru lectură de la vârste mici;
educarea unei atitudini pozitive faţă de lectură;
stimularea creativităţii elevilor prin metode interactive

Privind părinţii:



VII.

implicarea părinţilor în dezvoltarea şi educaţia propriilor copii;
atragerea părinţilor în activităţile şcolii ;
crearea unui mediu cald şi sigur pentru copil.

Beneficiari










elevi cu deficenţe de auz de la Liceul Tehnologic Special
“VasilePavelcu” Iaşi - clasa a VIII-a;
elevi de la Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” - Iaşi;
elevi de la Colegiul Tehnic „I.C. Ştefănescu” - Iaşi;
elevi de la Colegiul” Richard Wurmbrand” - Iaşi;
elevi de la Colegiul „Octav Băncilă” – Iaşi;
elevi de la Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” – Iaşi;
elevi de la Şcoala Gimnazială „B.P.Haşdeu” – Iaşi;
cadre didactice participante la proiect;
părinţii elevilor din proiect.

VIII. Resurse proiect
1. Resurse umane: cadre didactice, elevi din cadrul Liceului Tehnologic
Special “Vasile Pavelcu” - Iaşi, de la Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” - Iaşi , de la
Colegiul“ Richard Wurmbrand” - Iaşi, de la
Colegiul Tehnic „I.C.
Ştefănescu” - Iaşi, de la Colegiul „Octav Băncilă” - Iaşi, de la Colegiul
Naţional „Garabet Ibrăileanu” - Iaşi, de la Şcoala Gimnazială „B.P.
Haşdeu” - Iaşi.
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2. Resurse financiare: autofinanţare – sumele necesare derulării proiectului
vor fi obţinute prin sponsorizarea directă a cadrelor didactice participante, a părinţilor
şi donaţii de carte din partea partenerilor de proiect.
3. Resurse spaţiu: spaţiile din cadrul Liceului Tehnologic Special “Vasile
Pavelcu” - Iaşi, Colegiului Tehnic „I.C. Ştefănescu” - Iaşi, Colegiului
“Richard Wurmbrand” - Iaşi, Colegiului Tehnic „I.C. Ştefănescu” - Iaşi,
Colegiului „Octav Băncilă” - Iaşi, Şcoala Gimnazială „B.P. Haşdeu” - Iaşi,
Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” - Iaşi curtea şcolii, alte spaţii.
4. Resurse materiale:
- cărţi donate
- creioane colorate,blocuri de desen,hârtie glasse,foarfece,acuarele,pensoane,
- calculator, aparat de fotografiat, cameră de luat vederi, xerox;
- cărţi, reviste, ilustraţii, CD-uri, DVD-uri, etc.
IX.

Rezultate aşteptate





X.

Modalităţi de diseminare




XI.

îmbogăţirea fondului de carte cu cărţi de poveşti/ literatură pentru copii
pentru biblioteca Liceului Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” - Iaşi;
creştera numărului de cititori;
albumul foto al proiectului;
colaje, semne de carte,expoziţie de desene,diplome de premiere.

prezentarea proiectului la nivelul comisiilor metodice ale şcolilor;
realizarea unui fond de carte pentru biblioteca şcolii;
realizarea unui Power-Point cu fotografii ale activităţilor din cadru
proiectului.

Atribuţii ale partenerilor

Prezentul acord s-a convenit a fi încheiat astăzi având în vedere următoarele condiţii:
- respectând Legea Învăţământului, Statutul personalului didactic şi Regulamentul de
organizare şi funcţionare a instituţiilor implicate;
- urmărind menţinerea şi creşterea prestigiului instituţiilor implicate şi dezvoltarea
relaţiilor comunitare;
- ţinând cont de potenţialul educativ al învăţământului extraşcolar şi de nevoia de a
întări relaţiile dintre educaţia şcolară şi cea extraşcolară în scopul modelării
personalităţii elevilor şi eficientizării procesului instructiv-educativ.
XII.

Obligaţiile părţilor

- facilitează accesul elevilor la activităţile proiectului;
- colaborează cu partenerii şi sprijină derularea în bune condiţii a activităţii pe toată
durata derularii parteneriatului;
- asigură condiţii optime pentru derularea proiectului (săli, materiale, cadre didactice,
transport);
- comunică partenerilor orice eveniment intervenit în derularea activităţilor desfăşurate
- activităţile vor fi decalate din motive obiective , cum ar fi vremea sau îmbolnăvirea
unor participanţi la proiect.
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XIII.

Dispoziţii finale

prezentul acord poate înceta în momentul în care organizatorul
proiectului decide, din motive întemeiate, întreruperea derulării acestuia.
Întreruperea colaborării de către un partener va fi anunţată prin adresă scrisă;

proiectul urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţii de
învăţământ diferite, precum şi implicarea comunităţii locale;

modificarea condiţiilor prezentului acord poate avea loc numai cu
acordul părţilor;
Încheiat astăzi, 28 septembrie 2016, în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

Colegiul
Colegiul
Tehnic”
“Richard
I.C.Ştefănescu” Wurmbrand”
Iaşi
Iaşi
Director,
Director,
Prof. Liana
Prof. Cristian
Dolores Voinea
Ovidiu
Lucaci
Consilier
educativ,
Consilier
Prof. Raluca
educativ,
Vartic
Prof. Cristina
Şuşu
Coordonator
S.N.A.C,
Prof. Adriana
Luca

Colegiul
Naţional
“Garabet
Ibrăileanu”
Iaşi
Director,
Prof.
Constantin
Chirilă

Şcoala
Gimnazială
“B.P.Haşdeu”
Iaşi

Consilier
educativ,
Prof.
Ramona
Bojoga

Consilier
educativ,
Prof. Adrian
Dobranici

Director,
Prof.
Magdalena
Postolache

Coordonator
S.N.A.C,
Prof. Elisa
Chiţescu

Liceul Tehnologic
Special “Vasile
Pavelcu” Iaşi
Director,
Prof. Coca-Marlena
Vasiliu
Consilier educativ,
Prof. DemmysLeonard Rusu
Coordonator S.N.A.C,
Prof. Rodica Pruteanu

Coordonator
Coordonator
S.N.A.C,
S.N.A.C,
Prof. Claudia
Prof.
Furtuna
Doiniţa
Cărăuşu
Colegiul Tehnic “Gh Colegiul Naţional de
Asachi” Iaşi
Artă “Octav
Băncilă” Iaşi
Director,
Prof. Anda Tănasă
Director,
Prof. Dana-Louise
Consilier educativ,
Barnea
Prof.Tudori Tatiana
Consilier educativ,
Coordonator
Prof. Marin Dorina
S.N.A.C,
Prof.Mujdei
Coordonator
Mariana
S.N.A.C,
Prof. Camelia
Simion
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Inspector Şcolar, coordonator judeţean SNAC, prof. Gabriela Raus
PLANUL DE ACŢIUNE AL ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL
PROGRAMELOR STRATEGIEI NAŢIONALE DE ACŢIUNE COMUNITARĂ
TITLUL
ACTIVITĂŢII

Donează
o carte!

DATA
DESFĂŞURĂRII

SCOPUL
ACTIVITĂŢII

Septembrie
2016

-diversificarea
fondului de
carte pentru
elevi
-promovarea
colaborării
între elevii cu
deficienţe de
auz şi elevi din
şcoli de masă în
vederea
încurajării,
formării şi
dezvoltării
pasiunii pentru
lectură

LOCUL
DE
DESFĂŞURARE
Liceul
Tehnologic
Special
“Vasile
Pavelcu” Iaşi

ACŢIUNI

Stabilirea
temei
proiectului.
Discuţii,
propuneri.

PARTICIPANŢI

Liceul Tehnologic
Special ”Vasile Pavelcu”
Iaşi
Colegiul Tehnic “Gh.
Asachi” Iaşi
Colegiul Naţional de
Artă “Octav Băncilă”
Iaşi
Colegiul Tehnic „Ioan C.
Ştefănescu” Iaşi
Şcoala Gimnazială
„B.P.Haşdeu” Iaşi
Colegiul Naţional
„Garabet Ibrăileanu”
Iaşi
Colegiul“Richard
Wurmbrand”Iaşi

În lumea
poveştilo
r

Noiembrie
2016

-formarea
abilităţilor
pentru lectură

Liceul
Tehnologic
Special
“Vasile
Pavelcu “ Iaşi

-vizionare de
filme în
limbaj
mimicogestual
Donaţie de
carte
Distribuire de
diplome

Vizita elevilor de la
Colegiul Tehnic “Gh.
Asachi” Iaşi

Obiceiuri
de iarnă

Decembrie
2016

-cunoaşterea
tradiţiilor de
iarnă în Europa
şi România
- antrenarea
elevilor în
activităţi cât
mai variate şi
bogate
-cultivarea
interesului
pentru lectură,
-promovarea
dialogului

Liceul
Tehnologic
Special
“Vasile
Pavelcu “ Iaşi

Sărbătorile de
iarnă în
Europaprezentare
power point
Sărbătorile de
iarnă în
România:
poezii,
poveşti,
colinde şi
montaje
literare
Donaţie de
carte.
Distribuire de
diplome

Vizita elevilor de la
Colegiul Tehnic „Ioan C.
Ştefănescu” Iaşi
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Eroul
preferat
al
cărţilor
citite

Ghiceşte
povestea!

Februarie
2017

Martie
2017

Liceul
Tehnologic
Special
“Vasile
Pavelcu” Iaşi

- îmbunătăţirea
comunicării
oraleşi
stimularea
interesului
pentru cititscris;

Liceul
Tehnologic
Special
“Vasile
Pavelcu “ Iaşi

Power point
cu imagini
reprezentative
din poveşti
cunoscute
Joc de mim
Realizarea
unui semn de
carte
Donaţie de
carte.
Distribuire de
diplome

Vizita elevilor de la

Liceul
Tehnologic
Special
“Vasile
Pavelcu “ Iaşi

Atelier de
creaţie:
desene şi
compuneri
inspirate din
anotimpul de
primăvară

Colegiul Naţional
„Garabet Ibrăileanu”
Iaşi

Mai 2017

-stimularea
imaginaţiei şi a
creativităţii

Colegiul Naţional de
Artă “Octav Băncilă”
Iaşi

Donaţie de
carte.
Distribuire de
diplome

-stimularea
imaginaţiei şi a
creativităţii
verbale.

Primăvara de
poveste!

Atelier de
creaţie:
desene
inspirate din
lumea
poveştilor

Vizita elevilor de la

-promovarea
colaborării
între elevii cu
deficienţe de
auz şi elevi din
şcoli de masă în
vederea
încurajării,
formării şi
dezvoltării
pasiunii pentru
lectură
-socializarea
- exersarea
talentului
artistic

Colegiul “Richard
Wurmbrand” Iaşi

Donaţie de
carte.
Distribuire de
diplome
Lumea
minunat
ăa
cărţilor!

Iunie 2017

- apropierea
copiilor şcolari
de carte şi de
cuvântul scris;
-formarea unei
atitudini de
grijă şi respect
faţă de carte;
-familiarizarea
cadrelor
didactice cu
metode noi de
stimulare a
interesului
pentru lectură.

Liceul
Tehnologic
Special
“Vasile
Pavelcu “ Iaşi

Distribuire de
diplome
Realizarea
materialului
final în power
point a
activităţii
proiectului şi
prezentarea
acestuia.
Donaţie de
carte.

Vizita elevilor de la
Şcoala Gimnazială
„B.P.Haşdeu” Iaşi

Distribuire de
diplome

Prof. Flaviana POPINCIUC
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI - CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „GH. ASACHI” IAŞI

Strada Palat nr. 1, 700019 Iaşi
telefon/fax +40 332 110044

url: http://www.bjiasi.ro
e-mail: contact@bjiasi.ro

Nr. 3896 din 28 10/ 2016
V.4. PROTOCOL DE COLABORARE
Încheiat între:
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „GH. ASACHI” - IAŞI, cu sediul în Iaşi, Strada
Palat, Nr. 1, telefon: (+40)332110044, website: http://www.bjiasi.ro , e-mail:
contact@bjiasi.ro
,
Cod
fiscal
nr.
4540844,
având
contul
nr.
RO66TREZ4065006XXX010849, reprezentată de Dan Nicolae Doboş, în calitate de
Director
şi
COLEGIUL TEHNIC “IOAN C. ŞTEFĂNESCU” - IAŞI, cu sediul în Iaşi,
Bulevardul
Socola,
nr.
51-53,
telefon:
(+40)232/437404,
website:
http://www.colegiulstefanescu.ro/, e-mail: exam_stefanescu@yahoo.com, reprezentat
de Liana Dolores Voinea, în calitate de Director.
Cap. 1 – SCOPUL ACORDULUI DE PARTENERIAT
Prezentul protocol are drept scop reglementarea modului de colaborare între cele
două părţi, în vederea implicării elevilor în activităţi de informare, formare şi loisir,
prin elaborarea şi derularea, în parteneriat, de proiecte, campanii şi activităţi adresate
acestora.
Cap.2 – CONTRIBUŢIA ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
În vederea realizării scopului propus prin acest parteneriat, părţile au
următoarele obligaţii:
Art. 1) Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi va asigura:
- informarea permanentă asupra ofertei de carte şi a activităţilor proprii, în
vederea atragerii elevilor către biblioteca publică.
- iniţierea şi colaborarea în organizarea şi desfăşurarea de programe comune,
menite să implice elevii în activităţi extra-curriculare, de informare, formare şi loisir.
- spaţiile şi logistica necesare pentru organizarea activităţilor comune.
- mediatizarea ambilor parteneri în acţiunile comune.
Art. 2) Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”Iaşi va asigura:
- diseminarea în rândul elevilor şi a cadrelor didactice a tuturor informaţiilor
legate de programele bibliotecii care au drept public ţintă elevii şi profesorii.
- participarea elevilor şi a cadrelor didactice la activităţile stabilite de cele două
instituţii;
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- spaţiile şi logistica necesare pentru organizarea activităţilor comune.
- mediatizarea ambilor parteneri în acţiunile comune.
Cap. 3 – DISPOZIŢII FINALE
Art. 3) Activităţile derulate în comun vor avea loc fie în spaţiile bibliotecii, fie în cele
ale şcolii, sau în alte spaţii, alese de comun acord între cele două părţi.
Art. 4) Persoanele de contact pentru punerea în practică a prevederilor acestui
protocol în fiecare dintre cele două organizaţii sunt:
 Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” - Iaşi: Zanet Elena, bibliograf, Serviciul
Programe şi Proiecte Culturale, P.R.;
 Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” - Iaşi: Popinciuc Flaviana, profesor de
limba şi literatura română
Art. 5) Litigiile de orice fel care ar putea decurge din derularea prezentului contract se
vor soluţiona pe cale amiabilă de către cele două părţi şi numai în caz contrar se va cere
soluţionarea lor de către instanţa de judecată competentă.
Art. 6) În cazul nerespectării obligaţiilor asumate de una dintre părţi, partenerul va
denunţa unilateral protocolul, cu notificarea prealabilă, cu cel puţin şapte (7) zile
calendaristice înainte de rezilierea contractului.
Art. 7) Completările şi modificările aduse la prezentul contract se pot face numai cu
acordul expres al ambelor părţi contractante, prin act adiţional.
Art. 8) Prezentul contract este valabil timp de 12 luni de la data semnării lui de către
părţile contractante, în cazul în care nu va fi denunţat de către una dintre părţi (acest
lucru va fi anunţat cu cel puţin o săptămână înainte);
Art. 9) Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare
în parte.
Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” - Iaşi
Iaşi
Director,
Voinea Liana Dolores

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Director,
Dan Nicolae Doboş
Prof. Flaviana POPINCIUC

V.5. PROIECT DE ACTIVITATE «DIN CĂMARA BUNICII»
Expoziţie de produse tradiţionale conservate pentru anotimpul rece, cu
vânzare, executate de elevii de la profil alimentaţie
Instituţia coordonatoare: Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» - Iaşi
Coordonatori proiect: prof. Voinea Liana Dolores, prof. Mereuţă Mariana
Perioada: octombrie 2016 - iunie 2017
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Argument
Datorită faptului că în ultimii ani
produsele culinare tradiţionale, au
fost tot mai des înlocuite cu
produse
ce
conţin
aditivi
alimentari, propunem acest proiect
de
promovare
a
bucătăriei
tradiţionale şi mai ales a produselor
sănătoase.
Păstrând la loc de cinste datini,
tradiţii şi credinţe, practicându-le
alături de elevii noştrii, vom păstra
vie spiritualitatea românească, ca
pe un izvor de bună creştere.
SCOPUL PROIECTULUI:
Conştientizarea elevilor, părinţilor asupra unei alimentaţii sănătoase, educaţia
culinară a acestora şi revigorarea bucătăriei tradiţionale.
Îmbogăţirea orizontului cultural, de cunoaştere, al elevilor, cu accent pe
elemente de tradiţie culinară, privind păstrarea şi conservarea alimentelor: aspecte
specifice, obiceiul decorării borcanelor cu murături.
Educarea trăsăturilor de caracter, cultivarea şi valorizarea potenţialului creator
al elevilor, cât şi dezvoltarea spiritului antreprenorial.
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OBIECTIVE:
 Promovarea imaginii scolii in comunitate
 Promovarea dialogului şi a comunicării între elevii din şcoală, dezvoltarea
cooperării şi a colaborării între cadrele didactice, urmărindu-se armonizarea
condiţiilor specifice şcolii cu exigenţele sociale de ordin general.
 Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter
extracurricular, conducând la creşterea numerică şi calitativă a acestor
activităţi.
 Identificarea unor aspecte ale aprovizionării, conservării şi depozitării, după
diverse. suporturi vizuale, reviste, ilustrate, prezentări power point.
 Cunoaşterea obiceiurilor, tradiţiilor populare privind conservarea alimentelor.
 Promovarea comportamentelor pozitive.
 Stimularea abilităţilor imaginative şi creatoare ale elevilor.
 Dezvoltarea interesului elevilor pentru înţelegerea, păstrarea şi practicarea
obiceiurilor de consum, a alimentelor conservate prin metode ecologice.
 Dezvoltarea oportunităţilor de afaceri.
ACTIVITĂŢI PROPUSE
La începutul toamnei aurii, gospodinele caselor aveau grijă să pună la păstrare
pentru iarna grea bucatele culese din grădini şi de pe câmp. La bunica în casă tot
timpul mirosea a gutui, mere şi alte fructe pline de aromă, iar pe frânghii se uscau
ardei, bureţi sau prune. ‘Buica’ a găsit aceste “ingrediente” la elevii colegiului şi i-a
provocat:
- să pregătească preparate culinare dupa reţete tradiţionale;
- nu în ultimul rănd, elevii vor încerca să-şi dezvolte spiritul antreprenorial prin acţiuni
de comercializare a obiectelor şi preparatele puse în vânzare.
Toate acţiunile sunt susţinute de munca în echipă.
DATA: 12 octombrie 2016
LOCUL DESFĂŞURĂRII: În incinta Colegiului Tehnic «Ioan C Ştefănescu» - Iaşi.
PARTICIPANŢI:
Elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a, profil turism şi alimentatie, sub îndrumarea
maiştrilor Meiu Iuliana, Bungianu Ana, Bungianu Cristina şi prof. Gall Mihaela,
Epureanu Ema.
Coordonatori
Director prof. Voinea Liana Dolores
Director adjunct prof. Mariana Mereuta
Responsabili
maistru Meiu Iuliana
maistru Bungianu Ana
maistru Bungianu Cristina
Prof. Epureanu Ema
Prof. Gall Mihaela
Beneficiari direcţi
Elevii şi cadrele didactice de la Colegiul Tehnic «Ioan C Ştefănescu» - Iaşi.
Beneficiari indirecţi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi;
Mass-media;
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Părinţi;
Comunitatea locală.
EVALUARE:
- realizarea produselor culinare;
- amenajarea unei expoziţii cu vânzare;
- comercializarea produselor executate de
elevi;
- expoziţie foto cu aspecte ale activităţii;
- promov area şcolii în mass-media.
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Maistru instructor Iuliana MEIU,
maistru instructor Ana BUNGIANU,
maistru instructor Cristina BUNGIANU,
prof. Ema EPUREANU,
prof. Mihaela GALL
şi consilier educativ – prof. Raluca VARTIC
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VI. MAGIŞTRII ŞI DISCIPOLII
GENERAŢIEI ICS – 50
VI.1. GENERAŢIA DE AUR DIN DOMENIUL TEXTIL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
SUPERIOR ŞI INDUSTRIE
De ce această abordare? Liceele tehnologice, colegiile tehnice cu
profil tehnic, având în oferta educaţională şi domeniul textile-pielărie,
poartă numele unor mari specialişti, primii deschizători de drumuri în
acest domeniu, în semn de omagiu pentru activitatea desfăşurată în acest
domeniu, în industrie şi învăţământ superior.
Ca de exemplu:
Apărut pe harta Şcolii Ieşene în 1966, Colegiul Tehnic „Ioan C.
Ştefănescu” este situat în Iaşi, inima Moldovei, fiind înfiinţat în luna iulie 1968 prin
Ordinul Ministerului Învăţământului nr. 2926/1968. Acesta a marcat nu numai
continuarea tradiţiei învăţământului textil ieşean, ci, mai ales, formarea unui puternic
centru naţional de pregătire a specialiştilor din domeniu.
În anul 2002, M.E.C. aprobă schimbarea denumirii în Grupul Şcolar „Ioan
C. Ştefănescu” Iaşi, menţinându-se profilul claselor, conform cererii pieţii forţei de
muncă.
La solicitarea Grupului Şcolar „Ioan C. Ştefănescu” de a deveni Colegiul
Tehnic, şi în urma evaluării instituţiei de învăţământ de către M.E.C. s-a schimbat
denumirea în Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”.
Unitatea Şcolară poartă numele prof. univ. ing. Ioan C. Ştefănescu.
La fel şi amfiteatrul de la Facultatea de Textile - Pielărie şi Management
Industrial (FTPMI) de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” - Iaşi.

Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” - Iaşi
Facultatea de Textile - Pielărie şi Management Industrial - Iaşi, Universitatea
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Amfiteatrul „Ioan C. Ştefănescu”.
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Cine a fost prof. univ. ing. Ioan C. Ştefănescu?
A urmat Şcoala elementară şi liceul din oraşul natal.
În anul 1932 încheie studiile universitare la Politehnica
din Bucureşti, obţinând diploma de inginer.
Atât ca elev, cât şi ca student, a fost un element eminent,
dovedind o inteligenţă deosebită, o mare putere de muncă,
dublată de conştiinciozitate exemplară, ceea ce i-a atras stima şi
admiraţia colegilor şi cadrelor didactice.
Şi-a început activitatea de inginer în unităţi de ţesătorie,
ca şef de serviciu şi inginer şef al unor întreprinderi, domeniu în
care şi-a desfăşurat activitatea aproape două decenii.
Paralel cu activitatea practică a depus o bogată activitate în
calitate de profesor de Tehnologia ţeserii în învăţământul de specialitate,
al cărui membru a fost, odată cu înfiinţarea în 1934 a Şcolii Superioare de
Textile din Bucureşti.
În anul 1945 după trecerea Şcolii Superioare de Textile în cadrul
învăţământului tehnic superior de la Institutul Politehnic din Bucureşti a
fost confirmat profesor universitar la Facultatea de Textile şi apoi şef de
catedră, funcţie pe care a deţinut-o şi după 1952, când facultatea s-a
mutat la Iaşi.
Bogata activitate didactică şi ştiinţifică desfăşurată la Iaşi până la pensionare a
evidenţiat o muncă deosebită pentru perfecţionarea procesului de învăţământ, pentru
dezvoltarea bazei materiale şi pentru formarea a numeroase serii de ingineri textilişti,
pregătiţi la nivelul obiectivelor reclamate de progresele înregistrate în ştiinţă şi tehnică.
În anul 1967 a fost confirmat conducător ştiinţific de doctorat în specialitatea
Tehnologie Mecanică Textilă.
Sub competenta sa conducere au fost finalizate 18 teze de doctorat.
Actualii conducători ştiinţifici de doctorat în specialitatea tehnologii mecanice
textile datorează profesorului Ioan C. Ştefănescu ascensiunea profesională şi
orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică pe domeniul de mare interes al industriei
textile.
De asemenea, nu poate fi uitată contribuţia adusă la formarea şi afirmarea unor
valoroase cadre didactice în domeniul ţesătoriei.
Prof. univ. ing. Ioan C. Ştefănescu a desfăşurat o bogată activitate de cercetare
ştiinţifică şi publicistică.
Cele peste 60 de articole publicate în prestigioase reviste de specialitate,
subliniază nivelul ştiinţific ridicat şi soluţiile tehnice elaborate care au putut fi aplicate
în practică.
Dintre contribuţiile deosebite ale prof. Ioan C. Ştefănescu materializate prin
tratate ştiinţifice publicate de edituri centrale din România se menţionează:
- „Lexicul tehnic Român” - ediţia I (1952) şi ediţia a II-a (1968),
- „Manualul inginerului textilist” (1959),
- „Preparaţia în ţesătorie” (1968),
- „Proiectarea ţesăturilor” (1969).
După pensionarea sa în anul 1973, a devenit profesor consultant, activitate
desfăşurată în perioada 1979-1983 fără a primi vreo remuneraţie.
Fiind consultant, Ioan C. Ştefănescu a activat atât în calitate de conducător
ştiinţific de doctorat, cât şi în orientarea şi conducerea lucrărilor ştiinţifice prezente în
cadrul sesiunilor ştiinţifice sau în cadrul contractelor încheiate cu unităţi de cercetare,
proiectare şi producţie.
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De asemenea, a răspuns solicitărilor legate de efectuarea expertizelor tehnice,
contribuind la elucidarea unor probleme de mare dificultate şi complexitate.
A fost ales preşedinte de onoare al comisiei specialiştilor ţesători, bucurându-se
de aprecieri deosebite din partea specialiştilor din industria uşoară şi din partea
Consiliului Naţional al inginerilor şi tehnicienilor din România.
Profesorul Ioan C. Ştefănescu şi-a consacrat întreaga sa activitate progresului
tehnic în industria textilă, iar în cei peste 50 de ani de activitate şi-a îndeplinit sarcinile
încredinţate cu deosebită conştiinciozitate, pasiune şi competenţă.
La 14 aprilie 1983, o boală galopantă i-a întrerupt firul vieţii, atunci când foştii
colegi şi colaboratorii se pregăteau să sărbătorească împlinirea a 75 de ani de viaţă şi a
50 de ani de activitate în domeniul textilelor.
Bibliografie
1) prof. univ. dr. ing. Ciocoiu M., 100 de ani de la naştere - Domnul Prof. Univ.
Ioan C. Ştefănescu aşa cum l-am cunoscut - SIMPOZION OMAGIAL, Revista Română
de Textile - Pielărie nr. 4/2008, Facultatea de Textile - Pielărie şi Management
Industrial, Iaşi
2) cercetător ştiinţific, prof. ing. Dodu A., 100 de ani de la naştere Profesorul
universitar inginer Ioan C. Ştefănescu – Model de dascăl ce nu poate fi uitat,
SIMPOZION OMAGIAL, Revista Română de Textile - Pielărie nr. 4/2008, Facultatea
de Textile - Pielărie şi Management Industrial, Iaşi
3) Ştefura G., Proiect - Monografie a Liceului Ioan C. Ştefănescu Iaşi,
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea ”Alex. I. Cuza” Iaşi,
2012
4) ro.wikipedia.org
Director, prof. Liana Dolores VOINEA şi
dr. ing. Irina Isabella SAVIN
VI.2. CORNELIU CASASSOVICI – FONDATOR AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
TEXTILIST DIN ROMÂNIA
Şcoala a fost înfiinţată în 1968, având numele de Şcoala profesională, apoi
de „Grup Şcolar M.I.U.”, cu profilurile: filatură, ţesătorie, confecţii, mecanică
textilă şi finisaj textil, şcolarizând peste 1.000 de elevi/an şcolar, datorită cererii mari
a întreprinderilor de profil, înainte de 1989.
Acum, calificările care există în şcoală pe acest domeniu, textile-pielărie, sunt:
tehnician designer pentru liceu zi, rută directă şi tehnician în industria textilă
pentru liceu seral, rută progresivă.
Important este ca acest domeniu tradiţional să existe în
continuare în oferta educaţională a şcolii, să nu se piardă,
deoarece Iaşul a fost un oraş cu tradiţie în domeniul textil,
chiar dacă acum, datorită economiei de piaţă şi a schimbărilor
în domeniul financiar, a resurselor necesare industriei textile,
a importurilor masive, există o cădere.
Pe piaţa muncii se observă un trend uşor crescător
privind cererea forţei de muncă.
În continuare, voi prezenta pe unul dintre fondatorii
învăţământului textilist din România, prof. ing. Corneliu
Casassovici.
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Profesorul Casassovici s-a născut la 11 martie 1886 la Bucureşti, ca fiu al
colonelului medic Haralambie Casassovici, unul dintre primii studenţi români ai prof.
dr. Carol Davila, medic de batalion în prima linie a luptelor de la Plevna.
Corneliu Casassovici a absolvit în anul 1909 Şcoala Politehnică din Dresda, cu
titlul de “Diplom ingenieur” în specialitatea “Textil-Fabirkingenieur”.
Până la începerea Primului Război Mondial a lucrat la Fabrica de Zahăr din
Roman, pe care a pus-o în funcţiune, iar între anii 1916-1919 a activat în cadrul
Ministerului de Război.
Întors la viaţa civilă, a intrat în învăţământul superior în anul 1922, în calitate
de conferenţiar pentru merceologie la Academia de Comerţ din Bucureşti.
În toamna anului 1923 a fost numit conferenţiar pentru Industria Textilă şi a
Zahărului, funcţie pe care a deţinut-o până în 1946, când a fost îndepărtat din
învăţământ din considerente politice.
Pe lângă cele două camere puse iniţial la dispoziţie de către Şcoala Politehnică, a
mai construit, în anul 1926, alte două săli mari, cu fondurile acordate de către Camera
de Comerţ din Bucureşti (1.500.000 lei). Laboratorul de textile, realizat cu subvenţii
acordate de întreprinderile textile, a servit în acea perioadă şi ca laborator de încercări
de stat pentru analize oficiale asupra produselor textile.
În acest timp, Corneliu Casassovici a scris şi a editat o serie de cursuri: Materii
prime textile, Filatură, Ţesătorie mecanică, Albitorie şi Vopsitorie, Industrie Textilă.
În 1934 a înfiinţat “Şcoala Superioară de Textile” cu sediul în localul Şcolii
Politehnice din Bucureşti, al cărei profesor şi director a fost de la înfiinţare şi până în
anul 1945. Şcoala a avut un caracter particular, cheltuielile fiind suportate din
cuantumul taxelor de şcolarizare plătite de elevi, din contribuţiile întreprinderilor
industriale şi cu ajutorul permanent acordat de prof. ing. Corneliu Casassovici.
În 1938, Corneliu Casassovici înfiinţează “Asociaţia Profesională a Industriei
Textile” – APIT, fără scop lucrativ, pentru sprijinirea învăţământului de specialitate.
Odată cu instaurarea, în 1945, a noului regim în ţara noastră, programul de
construcţie a Centrului de Învăţământ Superior Textil din Bucureşti a fost abandonat,
iar clădirea construită de APIT a primit o altă destinaţie. Şcoala Superioară de Textile a
devenit în anul 1948, nucleul Facultăţii de Textile a Institutului Politehnic, iar din anul
1952 a fost transferată la Iaşi.
Corneliu Casassovici a fost autor al unor apreciate articole de specialitate
publicate în “Melliand Textilberichte”, dintre care amintim studiul realizat în 1940,
asupra utilizării stufului ca materie primă în industria textilă. A publicat mai multe
lucrări, dintre care: “Chestiunea zahărului în România” (1916), “Chestiunea inului şi
cânepei” (1919) şi “Utilizarea deşeurilor textile” (1962 – Editura Tehnică).
În 1940, date fiind greutăţile întâmpinate de filaturi, în special în ceea ce
priveşte aprovizionarea cu materii prime, a fost înfiinţată societatea non-profit
Româno-Coton, ca asociaţie a filaturilor de bumbac, avându-l ca preşedinte pe prof.
Corneliu Casassovici.
În anul 1919, alături de Stan Rizescu, a preluat conducerea Ţesătoriei mecanice
“Stan Rizescu” din comuna Brăneşti, jud. Dâmboviţa şi a început modernizarea şi
restructurarea ei.
În 1945, împreună cu firma Fried-Kubinski din Praga, prof. Corneliu Casassovici
înfiinţează în comuna Zarafoaia, jud. Dâmboviţa, Filatura de bumbac “Ing.
Casassovici”. Pe parcursul perioadei în care a condus această filatură, ing. Corneliu
Casassovici s-a interesat permanent de calitatea firelor produse, precum si de
organizarea pe baze ştiinţifice a întregului proces de producţie.
După instaurarea regimului comunist în România, prof. ing. Corneliu
Casassovici a fost marginalizat.
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Prof. ing. Corneliu Casassovici a decedat la 1 martie 1961, în urma unui infarct
miocardic.
Meritele sale incontestabile în dezvoltarea industriei textile din Romania şi, mai
ales, înfiinţarea învăţământului textil pentru formarea cadrelor autohtone de
specialitate, baza oricărei activităţi productive performante, îi fac amintirea neştearsă
pentru toţi cei care au făcut din profesiunea de textilist un adevărat crez şi o mare
pasiune.
În final, aveţi posibilitatea de a vizualiza câteva produse realizate la noi în
şcoală de elevii de la cercul de creaţie, din deşeuri recuperabile.
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2) Cercetător ştiinţific, prof. ing. Dodu A., Prof. Ing. Corneliu Casassovici,
omagierea a 120 de ani de la naştere, Univers Ingineresc, Nr. 10, Bucureşti, 2006
3) ro.wikipedia.org
dr. ing. Irina Isabella SAVIN

VI.3. DISCIPOLII DE IERI, STUDENŢII / ABSOLVENŢII DE AZI ŞI...
PERSONALITĂŢILE DE MÂINE
Absolvenţi:
1. Albert Adriana – medic veterinar - Facultatea de Medicina Veterinara,
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „ION IONESCU DE LA BRAD”
- Iaşi
2. Alexa Sorin – inginer sistem - Facultatea de Automatică şi Calculatoare,
Universitatea Tehnică ”GH. ASACHI” – Iaşi
3. Aprotosoaiei Răzvan – inginer - Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia
Mediului, Universitatea Tehnică ”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
4. Arseniuc Maria Laura – inginer, Londra - TPPA, Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară „ION IONESCU DE LA BRAD” - Iaşi
5. Arser Tatiana – inginer, Spania - TPPA, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară „ION IONESCU DE LA BRAD” - Iaşi

88

6. Bercea Georgeta – inginer, director fabrica ”Textila” Iaşi - Facultatea de Textile –
Pielărie şi Management Industrial, Universitatea Tehnică ”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
7. Bobu Bogdan – economist - FEAA, Universitatea ”ALEXANDRU IOAN CUZA” Iaşi
8. Capiţa Alina – inginer - Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului,
Universitatea Tehnică ”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
9. Carausu Dan – inginer - Facultatea de Mecanica, Universitatea Tehnică
”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
10. Carcea Simona – asistent medical, Italia, Şcoala Postliceală Sanitară ”GR Ghica
Voda” - Iaşi
11. Cărămidaru Maria – funcţionar public - FEAA, Universitatea ”ALEXANDRU
IOAN CUZA” - Iaşi
12. Ciobanu Cristina – inginer - Facultatea de Textile – Pielărie şi Management
Industrial, Universitatea Tehnică ”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
13. Ciobanu Lăcrămioara – inginer - Facultatea de Textile – Pielărie şi
Management Industrial, Universitatea Tehnică ”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
14. Ciocanaru Adriana – inginer, fost director la Fabrica ”Moldova Tricotaje” - Iaşi,
Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial, Universitatea Tehnică
”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
15. Cislaru Razvan – inginer sistem, Belgia - Facultatea de Automatica si
Calculatoare, Universitatea Tehnică ”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
16. Corduneanu Raluca – bioinginer, Facultatea de Bioinginerie, Universitatea de
Medicina şi Farmacie ”GRIGORE T. POPA” - Iaşi
17. Costin Liliana – inginer, profesor Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ştefănescu” Iaşi - Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial, Universitatea Tehnică
”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
18. Delicostea Ioana Zamfira – arhitect - Facultatea de Arhitectură “G. M.
Cantacuzino”, Universitatea Tehnică ”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
19. Dîrcaciu Elena Mihaela – profesor de religie, Şcoala Slobozia, jud. Iaşi Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea ”ALEXANDRU IOAN CUZA” - Iaşi
20. Drăgănescu Alexandru – inginer sistem - Facultatea de Automatica si
Calculatoare, Universitatea Tehnică ”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
21. Driscu Radu – funcţionar - Facultatea de Geografie şi Geologie, Universitatea
”ALEXANDRU IOAN CUZA” - Iaşi
22. Florea Ana Maria – economist - FEAA, Universitatea ”ALEXANDRU IOAN
CUZA” -Iaşi
23. Ghica Margareta – inginer, director fabrica ”Tehnoton” - Iaşi - Facultatea de
Mecanica, Universitatea Tehnică ”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
24. Hriscu Nicoleta – profesor - Facultatea de Chimie, Universitatea ”ALEXANDRU
IOAN CUZA” - Iaşi
25. Huţuleac Petronela – profesor, Facultatea de Fizică-Informatică, Universitatea
”ALEXANDRU IOAN CUZA” - Iaşi
26. Huzum Isabela – economist - FEAA, Universitatea ”ALEXANDRU IOAN CUZA”
- Iaşi
27. Iacob Ion – conf. dr. ing. - Facultatea de Textile – Pielărie şi Management
Industrial, Universitatea Tehnică ”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
28. Ichim Mihaela – profesor, Liceul Teoretic Waldorf - Iaşi - Facultatea de Filosofie
şi Ştiinţe Social - Politice, Universitatea ”ALEXANDRU IOAN CUZA” - Iaşi
29. Ignăţel Alexandru – arhitect - Facultatea de Arhitectură “G. M. Cantacuzino”,
Universitatea Tehnică ”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
30. Ionescu Irina - inginer sistem, Facultatea de Automatica si Calculatoare,
Universitatea Tehnică ”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
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31. Lache Florentina – inginer, profesor Colegiul Tehnic ”Ioan C.
Ştefănescu” - Iaşi - Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial,
Universitatea Tehnică ”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
32. Lache Oana – inginer, S C ”ETORA” Iaşi - Facultatea de Textile – Pielărie şi
Management Industrial, Universitatea Tehnică ”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
33. Lipşa Dorelia – inginer, Germania - Facultatea de Bioinginerie, Universitatea de
Medicina şi Farmacie ”GRIGORE T. POPA” - Iaşi
34. Lupu Ionuţ – inginer constructor, Facultatea de Construcţii şi Instalaţii,
Universitatea Tehnică ”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
35. Manole Radu Stefan – inginer, Facultatea de Agromontanologie, Universitatea
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „ION IONESCU DE LA BRAD” - Iaşi
36. Mînzăţeanu Mitică – inginer, administrator S C ”Coriolan” - Iaşi - Facultatea de
Textile – Pielărie şi Management Industrial, Universitatea Tehnică ”GHEORGHE
ASACHI” - Iaşi
37. Morăraşu Alexandru – inginer programare sisteme, Amsterdam - Facultatea de
Automatica si Calculatoare, Universitatea Tehnică ”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
38. Mucileanu Andreea - bioinginer, Facultatea de Bioinginerie, Universitatea de
Medicina şi Farmacie ”GRIGORE T. POPA” - Iaşi
39. Mustaţă Adriana – prof. univ. dr. ing. - Facultatea de Textile – Pielărie şi
Management Industrial, Universitatea Tehnică ”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
40. Nistor Adrian – inginer agronom - Facultatea de Agronomie, Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „ION IONESCU DE LA BRAD” - Iaşi
41. Omuşoru Ana Maria – kineto-terapeut, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,
Universitatea ”ALEXANDRU IOAN CUZA” - Iaşi
42. Pădurariu Carmen – doctor in fizică, firma Siemens, Facultate de FizicaInformatica, Universitatea ”ALEXANDRU IOAN CUZA” - Iaşi
43. Pădurariu Mihaela Andreea – FEAA, Universitatea ”ALEXANDRU IOAN
CUZA” - Iaşi
44. Petlic George – inginer, UK - Facultatea de Construcţii Civile, Universitatea
Tehnică ”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
45. Pintilie Maria – medic, Facultatea de Medicină generală, Universitatea de
Medicina şi Farmacie ”GRIGORE T. POPA” - Iaşi
46. Pohonţu Cristina – economist, FEAA, Universitatea ”ALEXANDRU IOAN
CUZA” - Iaşi
47. Popovici Cosmina – avocat, Facultatea de Drept, Universitatea ”ALEXANDRU
IOAN CUZA” - Iaşi
48. Pruteanu Liliana – inginer, profesor la Colegiul Tehnic ”Ioan C.
Ştefănescu” - Iaşi, director ”KATY FASHION” - Iaşi - Facultatea de Textile – Pielărie
şi Management Industrial, Universitatea Tehnică ”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
49. Raţa Marinela – jurnalist - Facultatea de Litere, Universitatea ”ALEXANDRU
IOAN CUZA” - Iaşi
50. Robu Adrian – programator - Facultatea de Informatica, Universitatea
”ALEXANDRU IOAN CUZA” - Iaşi
51. Scripcaru Lelia – economist - FEAA, Universitatea ”ALEXANDRU IOAN CUZA”
- Iaşi
52. Scripcaru Răzvan – economist - FEAA, Universitatea ”ALEXANDRU IOAN
CUZA” -Iaşi
53. Scripcă Oana – jurnalist TELE M - Facultatea de Litere, Universitatea
”ALEXANDRU IOAN CUZA” - Iaşi
54. Simina Sorin – programator - Facultatea de Informatica, Universitatea
”ALEXANDRU IOAN CUZA” - Iaşi, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica
Economică - Bucureşti
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55. Sindila Adrian – programator - Facultatea de Informatica, Universitatea
”ALEXANDRU IOAN CUZA” - Iaşi
56. Sofian Cazimir – medic veterinar - Facultatea de Medicina Veterinara,
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „ION IONESCU DE LA BRAD”
- Iaşi
57. Susanu Mălina – economist - FEAA, Universitatea ”ALEXANDRU IOAN CUZA”
- Iaşi
58. Talpan Cristina – profesor de istorie, Liceul Teoretic ”D. Cantemir” Iaşi –
Facultatea de Istorie, Universitatea ”ALEXANDRU IOAN CUZA” - Iaşi
59. Vieriu Andreea – bioinginer - Facultatea de Bioinginerie, Universitatea de
Medicina şi Farmacie ”GRIGORE T. POPA” - Iaşi
60. Vieru Rodica – maistru instructor, Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ştefănescu” Iaşi - Liceul Industrial ”Victoria” - Iaşi
61. Vîntur Iulia – jurnalist PRO TV - Facultatea de Litere, Universitatea
”ALEXANDRU IOAN CUZA” - Iaşi
62. Voinescu Alina - doctor in chimie, Stuttgart - Facultatea de Chimie,
Universitatea ”ALEXANDRU IOAN CUZA” - Iaşi
63. Volschi Andreea – psiholog - Facultatea de Psihologie, Universitatea
”ALEXANDRU IOAN CUZA” - Iaşi
64. Zara Constantin – inginer, avocat - Facultatea de Textile – Pielărie şi
Management Industrial, Universitatea Tehnică ”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi şi
Facultatea de Drept, Universitatea ”ALEXANDRU IOAN CUZA” - Iaşi
Actuali studenţi:
65. Arciuc Stefan – student - Facultatea de Drept, Universitatea ”ALEXANDRU
IOAN CUZA” - Iaşi
66. Barari Cătălina – studentă, Facultatea de Jurnalistică, Universitatea de Stat Chişinău, R. Moldova
67. Băitoi Cristina – studentă - Facultatea de Arte Vizuale şi Design, Universitatea
de Arte ”George Enescu” – Iaşi
68. Ceocoiţa Dumitru – student - FEAA, Universitatea ”ALEXANDRU IOAN CUZA”
- Iaşi
69. Cimpoeşu Laura – student - FEAA, Universitatea ”ALEXANDRU IOAN CUZA” Iaşi
70. Henea Bianca – studentă - Şcoala Postliceală Sanitară ”GR Ghica Voda” - Iaşi
71. Iordache Mihai – student - Facultatea TCM, Universitatea Tehnică ”GHEORGHE
ASACHI” - Iaşi
72. Lupu Georgiana – studentă - Facultatea de Geografie şi Geologie, Universitatea
”ALEXANDRU IOAN CUZA” - Iaşi
73. Marcoci Vlad – student – Facultatea de Agricultură, Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară „ION IONESCU DE LA BRAD” - Iaşi
74. Munteanu Medana – studentă - FSEGA - Cluj
75. Muscalia Mălina – studentă - Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice,
Universitatea ”ALEXANDRU IOAN CUZA” - Iaşi
76. Nechita Irina – studentă - FEAA, Universitatea ”ALEXANDRU IOAN CUZA” Iaşi
77. Ojog Iulia – studentă - Facultatea de Biologie, Universitatea ”ALEXANDRU IOAN
CUZA” - Iaşi
78. Pal Maximilian – student - Facultatea de Geografie şi Geologie, Universitatea
”ALEXANDRU IOAN CUZA” - Iaşi
79. Păscuţoi Cezar – student – Facultatea de Agricultură, Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară „ION IONESCU DE LA BRAD” - Iaşi
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80. Podaru Andrei - student - FEAA, Universitatea ”ALEXANDRU IOAN CUZA” Iaşi
81. Popovici Gelu – student - FEAA, Universitatea ”ALEXANDRU IOAN CUZA” Iaşi
82. Roşcan Raul Mihai – student - Facultatea de Mecanica, Universitatea Tehnică
”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
83. Seliman Bogdan – student - Facultatea de Mecanica, Universitatea Tehnică
”GHEORGHE ASACHI” - Iaşi
84. Şerban Ioan - student - Facultatea de Agricultură, Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară „ION IONESCU DE LA BRAD” - Iaşi
85. Uglea Bogdan – student - Facultatea de Geografie şi Geologie, Universitatea
”ALEXANDRU IOAN CUZA” - Iaşi
86. Vodă Răzvan – student - FEAA, Universitatea ”ALEXANDRU IOAN CUZA” - Iaşi
dr. ing. Irina Isabella SAVIN
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