
sau nu, să comunicăm, să ne 
clădim respectul şi loialitatea 
împreună, să ne coordonăm vie-
ţile într-o înţelegere tacită a su-
fletelor şi a minţii. 

Suntem aici să te sprijinim 
în demersul tău inepuizabil de a 
cuceri lumea! 

Eşti aici să ne sprijini în 
dorinţa noastră nebună şi fru-
moasă de a descoperi valoarea. 
Cum facem asta? Comunicând, 
empatizând, iubind. 

Timid şi stângaci poate, 
eu dascălul tău te învăţ ce în-
seamnă comunicarea şi la roma-
nă şi la istorie şi la şi la…iar tu 
la fel de stângaci şi timid te faci 
că înţelegi şi îţi însuşeşti nişte 
noţiuni perimate şi teoretice şi 
lipsite de sens…Eu dascălul de 
lângă tine insist şi îţi spun că nu 
e uşor deloc să comunici şi să te 
comunici. Depinde de tine, de 
mine, de cei de lângă noi. 

Aşadar comunicarea 
reprezintă astăzi o prioritate de 
care ar trebui să ţinem cont mai 
ales în contextul şcolar actual! 

Prof. Mariana Rusu         

  În ultimii ani se pune accent 
din ce în ce mai mult pe noţiuni 
cum ar fi: comunicare, empatie, 
sociabilitate, adaptabilitate.   
Toate aceste noţiuni ar rămane 
doar nişte cuvinte golite de 
sens dacă noi, profesori, elevi, 
adică oameni  nu le-am 
transforma în atitudini şi 
comportamente. Cât de 
important este să comunicăm? 
Termenul nu ar trebui blazat cu 
atât mai mult cu cât el ne 
defineşte ca specie.  

De ce comunicăm? E 
simplu - din nevoia inerentă de 
a găsi dincolo de noi ceea ce nu 
ne putem explica, ceea ce e 
prea evident, ceea ce trăieşte în 
noi şi nu putem defini. 

Comunicarea înseamnă, 
mai presus de orice, stabilirea 
unor legături interumane 

absolute necesare într-o societate 
bazată pe criterii principiale. 
Vorbim de comunicare şi atunci 
când ne integrăm într-un grup, 
când dialogăm cu o persoană şi 
de ce nu când stăm de vorbă cu 
noi. Comunicarea aceasta, să o 
numim interioară, ne ajută să o 
dezvoltăm pe cea exterioară, cea 
stabilită cu semenii noştri. Aşa 
ne cunoaştem frustrările, 
aşteptările, dorinţele, priorităţile! 

Cum rămâne atunci cu 
tine, dragă adolescentule, care 
deşi eşti “UN OM ÎNTRE OA-
MENI” vorba lui Camil Petrescu 
şi nu reuşeşti să te regăseşti în 
lumea asta plină de superficiali-
tăţi de tot felul, de lucruri prima-
re care par să iţi lezeze sufletul 
încă imatur pentru a face faţă 
provocării! Cu tine adolescentu-
le vrem noi dascălii tăi preferaţi 

COMUNICĂM….DECI EXISTĂM! 
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   “Primul pas pe care 
trebuie să-l faci dacă 
vrei să ai succes este 
să te decizi ce fel de 
persoană vrei să fii. 
Există trei tipuri de 
persoane: aceia care 
provoacă evenimente-
le, aceia care privesc 
cum se desfăşoară 
evenimentele şi aceia 
care se minunează de 
ce se întâmplă”, spu-
nea John M. Capozzi.  
   Cu modestie şi cu 
speranţa că acum sau 
cândva vom face parte 
din prima categorie, 
vă dorim lectură plă-
cută!  
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      Sub egida unei astfel 
de viziuni a stat vreme de 
două zile şi pregătit de 
câteva luni bune un curs 
de formare IB 
(International 
Baccalaureate) ce a avut 
drept model de aplicaţie 
trei şcoli gălăţene: Grupul 

Şcolar Metalurgic, Liceul Teoretic „Emil 
Racoviţă” şi Colegiul Naţional „Al. I. 
Cuza”. 
      După ce timid se insera ideea unei im-
plementări în ceea ce priveşte bacalaureatul 
internaţional la nivelul învăţământului gălă-
ţean, Grupul Şcolar Metalurgic a avut onoa-
rea de a găzdui prima sesiune a acestui curs, 
în weekendul 2-3 octombrie, a.c. 

Invitaţi de onoare, multă emoţie, 
la fel de multe speranţe, multă dăruire, aşa 
s-ar putea descrie atmosfera din cadrul sesi-
unii de debut. O zi de sărbătoare pentru toţi 
cei implicaţi, cu program riguros stabilit, cu 
discursuri emoţionante.  

Sâmbătă, 2 octombrie, Grupul 
Şcolar Metalurgic aştepta oameni de seamă, 
care aveau să încununeze tot efortul depus 
de colectivul de profesori implicaţi în acest 
proiect. 

Astfel, dacă aruncai o 
privire peste programul zilei aveai 
să-ţi dai seama că totul stătea sub 
semnul rigurozităţii şi al perfecţiunii.  

La ora 10 a avut loc des-
chiderea oficială, la care au partici-
pat mai multe personalităţi autohto-
ne şi nu numai. Cuvântul de bun-
venit l-a avut sufletul acestui semi-
nar, directorul de la Grupul Şcolar 
Metalurgic, prof. Mirela Onişor. 
Apoi, pe rând, reprezentanţi ai ISJ 

Galaţi , Tavi Pătraşcu şi Doina Ghiser, Di-
rectorul de Strategie şi Dezvoltare de la IB, 
Judith Guy, Directorul General al Şcolii 
Mark Twain (şcoală acreditată IB) din Bu-
cureşti, Inspectorul General Doruleţ
Resmeriţă, Directorul de Resurse umane de 
la Arcelor Mittal, Mihaela Crăciun, Directo-

rul de Studii Sociale, Sanda 
Sava, au subliniat importanţa 

acestui mod diferit de abordare a 
actului educaţional. 
Trebuie precizat faptul că nimic din 
cea ce a reprezentat acest eveniment 
nu ar fi fost posibil fără sprijinul ne-
condiţionat al Fundaţiei „Arcelor 
Mittal”. 
Workshop-urile incluse în program au 
fost împărţite pe două secţiuni – cea 
pentru leadership (incluzând directorii 
şi responsabilii de arii curriculare din 
cele trei licee) şi cea dedicată profeso-
rilor implicaţi în proiect. 
Formatorii IB şi cei de la şcoala 
„Mark Twain” şi-au prezentat materi-
alul în limba engleză, ceea ce nu a 
constituit un impediment pentru pro-
fesorii participanţi, cunoaşterea aces-
teia fiind una din condiţiile impuse 
cursanţilor care, în prealabil, au fost 
testaţi. 

Activitatea din cele două
zile a impus un program de muncă nu 
tocmai lejer, orarul fiind stabilit de la 
8 la 16.30, cu pauze binemeritate în 
timpul cărora gazda manifestării – 
Grupul Şcolar Industrial Metalurgic – 
şi-a putut demonstra măiestria atât din 
punctul de vedere al întreţinerii unei 
atmosfere extraordinare, cât şi din 
punct de vedere culinar. Astfel, oas-
peţii englezi au putut aprecia bucatele 
autentic româneşti, dar şi sufletul 
deschis al românilor. 

Toţi cei implicaţi au văzut 
activitatea drept un eficient schimb de 
experienţă. Cei de la „Mark Twain” 
împreună cu reprezentanţii englezi 
ne-au prezentat tot ceea ce presupune 
o astfel de acreditare, care sunt paşii 
necesari pentru obţinerea ei, ne-au 
răspuns la întrebări privitoare la de-
mersuri, au venit cu exemple din acti-
vitatea lor zilnică şi ne-au încurajat să
pornim la drum. Finalitatea depăşeşte 
cu mult aşteptările.  

Pe de altă parte, au văzut în 
profesorii gălăţeni nişte persoane 
deschise la nou, dornice să înveţe şi 
să se autoperfecţioneze. 

Cu atât mai mult cu cât 
cursul nu se termină aici, el se 
desfăşoară pe o durată de opt luni, 
cu sesiuni în lunile martie, aprilie 
şi iunie şi cu workshop online în 
toată această perioadă (trei ore pe 
săptămână).  

Vizita din luna aprilie la 
şcoala „Mark Twain” din Bucu-
reşti nu va face decât să demon-
streze practic gălăţenilor cum e să
fii……internaţional.  

Doamna Director Sanda 
Sava, a explicat cadrelor didactice 
faptul că au început cu doi copii şi 
au ajuns sa aibă elevi pentru toate 
nivelurile şcolare, pregătiţi să
studieze oricând la marile univer-
sităţi din lume.   

Beneficiile implementă-
rii unui astfel de program pentru 
învăţământul românesc, pentru 
România, sunt multiple: 
-  Prin IB, elevii au aici, acasă, 
oportunitatea de a intra într-un 
program puternic, valoros, acredi-
tat internaţional şi de a interacţio-
na cu comunitatea IB din întreaga 
lume  
- Prin IB, profesorii calificaţi să
predea în acest sistem capătă aici, 
acasă, resurse şi oportunităţi cu 
totul deosebite de dezvoltare pro-
fesională şi de interacţiune cu 
comunitatea IB din întreaga lume  
- Prin IB, Şcoala ca sistem are la 
îndemână un model de bună prac-
tică educaţională din care să înve-
ţe  
-  Un astfel de program accelerea-
ză procesul de schimbare a infras-
tructurii mentale a societăţii, în 
ansamblul său. 

Aşadar, motivaţia exis-
tă, dorinţă, de asemenea, numai 
timpul este cel care va hotărî câte 
destine vor schimba cele trei licee 
gălăţene, prin implementarea 
proiectului şi cu profesori pregă-
tiţi pentru o astfel de performanţă.  

Şi pentru că minunea la 
noi nu ţine doar…..2 zile, promi-
tem să revenim cu informaţii des-
pre ceea ce se va întâmpla.  

Aşa că, în loc de formu-
lă de final, vă dorim….să fiţi ală-
turi de noi! Merită! 
                Prof. Mariana Rusu   
           Prof. Carmen Codreş                                  

ÎNVĂŢĂMÂNTUL GĂLĂŢEAN VĂZUT DIN 
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 Codreş                                   

 Şcoala noastră, prin 
dascălii şi elevii ei, se înscrie 
cu cinste şi demnitate pe dru-
mul celor mai bune tradiţii 
ale formarii profesionale şi 
umane ce caracterizează în-
văţământul românesc. Misi-
unea şcolii noastre este de a 
a s i g u r a  a b s o l v e n ţ i l o r 
cunoştinţele necesare în ve-
derea integrării lor în institu-
ţii de învăţământ superior, 
colegii, şcoli postliceale sau 
pe piaţa muncii.                            

           C o l e g i u l  T e h n i c 
“Aurel Vlaicu”, Galaţi, fostul 
Grup Şcolar Industrial Meta-
lurgic, fosta Scoală de Arte şi 
Meserii şi-a păstrat tradiţia de 
pregătire tehnică în cele mai 
diverse domenii profesionale. 
Şcoala a parcurs, în anii săi 
de existenţă, drumul unui 
lăcaş de învăţare şi educare, 
fiind cunoscută ca unitate 
etalon în pregătirea tinerilor 

    Începuturile acestei şcoli 
sunt legate de anul 1943. La 
15 septembrie se înfiinţeazǎ 
Şcoala de Ucenici de pe 
lângǎ Arsenalul Marinei 
Regale. Prin decizia numǎrul 
68 din 17 septembrie 1943 
comandorul de marinǎ Iacob 
Bǎlan numeşte personalul 
didactic al şcolii şi al 
cǎminului de ucenici ASIM. 
Şcoala rǎspunde nevoilor 
legate de pregǎtirea unui 
personal calificat care sǎ 
lucreze pentru necesitǎţile 
militare ale flotei româneşti.          
 I n s t i t u ţ i a  s - a 
men ţ inut  sub aceastǎ 
titulaturǎ şi cu aceastǎ 
destinaţie pânǎ la reforma 
învǎţǎmântului din 1948, 
când se transformǎ în Şcoala 

Profesionalǎ de Ucenici a 
Şantierului Naval Galaţi, 
lucru cerut de necesitatea 
sporirii cadrelor muncitoreşti 
ale industriei gǎlǎţene.         
Din anul şcolar 1960 – 1961 
vechea şcoalǎ  va f i 
transformatǎ în Şcoala 
Profesionalǎ de Ucenici a 
Combinatului Siderurgic 
Galaţi.                       

       Creşterea numericǎ a 
elevilor şi diversificarea 
şcolii fac, din anul 1965 – 
1966, ca unitatea şcolarǎ sǎ 
se transforme în Grupul 
Şcolar al C.S.G.. 

        Începând din anul şcolar 
1964 – 1965 va lua fiinţǎ şi 
Liceul Industrial Metalurgic, 
unitate şcolarǎ de sine 
stǎtǎtoare.Prin ordinul M.I.M. 
nr. 13 din 07.09.1972 cele 
d o uǎ  u n i tǎ ţ i  şco l a r e 
fuzioneazǎ rezultând Grupul 
Şcolar Industrial Metalurgic. 

La ora actuală, foştii elevi ai 
Şcolii Profesionale şi ai 
Liceului Metalurgic ocupă 
funcţii importante şi au ajuns 
chiar profesorii noii generaţii. 

       Noile realităţi din 
învăţămînt şi progresul 
înregistrat de şcoală de-a 
lungul anilor ne-au îndreptăţit 
ca, începând cu anul şcolar 
2010-2011 să ne numim 
Colegiul Tehnic « Aurel 
Vlaicu ». 

     Localul şcolii a constituit 
o problemǎ foarte greu de 
rezolvat pe o perioadǎ lungǎ 
de timp.  Şcoala a avut clǎdiri 
dispersate la 1- 3 km distanţǎ 
între ele. În strada Frumoasǎ 
nr. 6 se afla clǎdirea cu sǎli 
de clasǎ, clubul, sala de 

gimnasticǎ, biblioteca, 
magaziile de alimente, 
cantina şi un atelier. În 
strada Hatman Arbore 
nr. 1 se aflau internatul, 
un atelier, magazii de 
alimente şi zarzavaturi. 
Al treilea local al şcolii 
se afla în strada Deciana nr. 
6. Între anii 1957 – 1959, 
localul şcolii se va muta în 
strada Traian nr. 125 C, iar 
internatul în strǎzile Hatman 
Arbore nr. 1 şi Deciana nr. 6. 

     În trimestrul al II-lea al 
anului şcolar 1958 – 1959, 
conform ordinului Consiliului 
Popular al Municipiului 
G a l a ţ i  n r .  1 1 8  d i n 
07.01.1959, şcoala a fost 
mutatǎ în clǎdirea fostului 
regiment de pionieri din 
strada Traian nr. 200. 

     Din februarie 1961, 
localul şcolii va fi mutat în 
clǎdirile fostului liceu militar 
din strada Ştefan cel Mare 
nr.25, unde existau 3 clǎdiri 
principale şi 12 pavilioane. 

     Între timp, începuse 
construcţia noului complex 
şcolar din strada 1 Decembrie 
1918 nr. 25 (fosta stradǎ 
Silozului), în care unitatea 
şcolarǎ se va muta începând 
cu anul şcolar 1966 – 1967. 

ISTORIC—SĂ NE CUNOAŞTEM LICEUL 
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Con-Con-
struim struim 
viitorul viitorul 
alături alături 
de tine!de tine!  
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“Sarcina pro-
fesorului din 
zilele noastre 
nu este de a 

doborî jungla, 
ci de a iriga 
deşertul.”  

C.S. Lewis 

Se ştie că 
un profesor 
bun e cel 
care te 
face ca 
lucrurile 
mai grele 
să ţi se 
pară 

uşoare. 
Grigore Moisil 

Deloc uşoară misiunea "dată" 
Profesorului - edificarea viitorului 
umanităţii, dar frumoase sînt roadele 
pe care le culege şi ni le dăruie - 
Oamenii. 

Profesorul are un rol crucial în 
viaţa elevilor. Atît abilităţile profe-
sorale cît şi însuşirile de personalita-
te au repercusiuni profunde în inima 

discipolilor, provo-cînd reverberaţii încă 
mulţi ani după terminarea studiilor. Prin 
felul său de a fi ori de a nu fi, prin com-
portamente şi atitudini, profesorul apro-
pie ori îndepărtează copiii: motivează, 
pedepseşte, povăţuieşte, blamează, 
încurajează etc.Studiile de specialitate 
susţin că elevului "îi place" sau "nu-i 
place" o disciplină în funcţie de persona-
litatea profesorului, în ceea ce priveşte 
randamentul şcolar, responsabilitatea 
cadrului didactic este enormă: pe de o 
parte, contează competenţa sa profesio-
nală, iar pe de altă parte, este la fel de 
importantă şi personalitatea acestuia. 

Propunem în continuare cîteva 
caracteristici ce concură la formarea 
profilului unui profesor eficient: 
• Abilitatea de a motiva elev 
• Managementul clasei 
• Abilitatea de a crea şi a menţine o 

ambianţă plăcută, de susţinere şi 
cooperare  

• Abilitatea de a echilibra cerinţele 
în creştere şi competenţele elevilor 

      Profesorul eficient este, înainte de 
toate, "discipolul" elevilor săi, care 
încearcă să înveţe în permanenţă de la 
dânşii, pentru a ţine pasul cu aceştia şi 
pentru a putea să discute orice subiect. 
El trebuie să fie liderul care să inspire şi 
să influenţeze copiii prin ; intermediul 
personalităţii sale, asemeni unui expert 
sau consilier, şi nicidecum utilizînd 
puterea coercitivă. Un astfel de 
profesor îşi cunoaşte bine disciplina şi 
este respectuos cu elevii săi. 

Profesorul eficient este un entuziast 
incurabil nu doar în ceea ce priveşte 
cursul pe care îl ţine; elanul său contagi-
os cuprinde procesul educaţional în 
general. Manifestînd exuberanţă, atitu-
dini pozitive, pasiune şi dăruire, el în-
cearcă să-i pătrundă pe copii de gîndul 
că anume acesta este locul împlinirii 
sale, şi nu altul. 

Un astfel de profesor este un inova-
tor care modifică sau înlocuieşte strate-
giile, tehnicile, textele atunci cînd a 

a descoperit altele mai eficiente 
sau când cele existente au devenit 
plicticoase pentru elevi.  

Inventînd diverse combinaţii 
de tehnologii, el adaptează predarea 
la diferite stiluri de învăţare şi pre-
zintă subiectul din variate unghiuri 
de vedere, ceea ce facilitează înţele-
gerea. 

Profesorul eficient este acel 
"tezaurizator", care valorifică la 
maxim ideile elevilor săi,  este şi un 
"comediant", care ştie când şi cum 
să recurgă la umor, fără a-1 conside-
ra un factor ce ar distrage atenţia sau 
ar periclita educaţia. 

Profesorul eficient este ghidul 
care conduce elevii spre perfecţiona-
rea deprinderilor şi abilităţilor de 
lucru şi, totodată, îi pune în situaţia 
de a descoperi singuri soluţia şi de a 
învăţa din greşeli.  

Fiinţă umană genuină, profe-
sorul eficient este un umanist, care 
ştie să fie critic cu sine însuşi şi 
absurdităţile vieţii, fără a fi cinic sau 
disperat. Este o persoană care se 
autodezvăluie, astfel încît elevii îi 
pot vedea şi virtuţile, şi imperfecţiu-
nile. Profesorul de succes, prin 
exemplul propriu, ajută elevii să-şi 
dezvolte voinţa, curajul şi speranţa 
în realizarea potenţialului. 

Profesorul eficient este un bun 
colaborator, acordând o mare va-
loare colegialităţii. El îşi împărtăşeş-
te ideile, solicită implicarea părinţi-
lor în activitatea de predare-învăţare 
şi caută sprijinul colegilor atunci 
cînd nu poate surmonta de unul sin-
gur anumite probleme. 

Profesorul de succes este un 
idealist, un alt fel de idealist, fiind 
ferm convins că fără ideal nu poate 
exista evoluţie. El se recunoaşte în 
fiecare elev, realizînd care i-a fost 
contribuţia şi influenţa în vieţile 
învăţăceilor săi. El apreciază adevă-
rul şi corectitudinea, dar nu popula-
ritatea sa. Încercînd să schimbe lu-
mea, un astfel de profesor se trans-
formă zilnic, transformîndu-i şi pe 
alţii. 

Un profesor eficient este 
un revoluţionar care ştie că rolul 
său este unul dintre cele mai vitale 
pe pămînt în păstrarea sanctităţii 
vieţii şi a rezultatului ei firesc — 

— elevaţia umanităţii. 
Care este imaginea profe-

sorilor în viziunea elevilor? Cum 
ar trebui să fie profesorii? Ce 
înseamnă un profesor ideal? Cum 
sînt defacto profesorii? Ţin cont de 
opinia elevilor? Ştiu să fie buni 
organizatori, să încurajeze elevii, să 
fie indulgenţi, inventivi, coerenţi, 
buni psihologi, calmi, prietenoşi, 
democraţi, generoşi şi non-
discriminativi? 

Iată opiniile elevilor: 
•"Cred că profesorii sunt 

nişte personalităţi alese " 
•"În mediul şcolar profeso-

rilor le este bine, deoarece 
se bucură de tot respectul şi 
aprecierea noastră, în soci-
etate însă se simt mai puţin 
confortabil". 
•"Pentru a nu ne supăra 

profesorii, trebuie să învă-
ţăm bine şi să nu fim obraz-
nici". 
•"Consider că profesorul 

este cel care ne deschide 
porţile spre viitor. El ne per-
fecţionează în toate domenii-
le, astfel încît, mai tîrziu, să 
putem alege drumul în viaţă. 
Profesorul ne este ca un pă-
rinte, care ne povăţuieşte şi 
ne vrea doar binele ". 
•"Profesorul merită tot res-

pectul nostru şi al societăţii. 
Este important însă ca el să 
fie respectat şi susţinut şi de 
stat". 
•"Aş vrea ca profesorii 

noştri să-şi primească întot-
deauna salariile la timp ". 
•"Fiecare dintre noi are un 

profesor îndrăgit şi nu este 
obligatoriu ca acesta să fie 
ideal. El/ea are farmec per-
sonal, căldură şi frumuseţe 
interioară ". 

 Stoian Mariana, cls. 10D 



   Timpul nu se întoarce 
oricât de mult ne-am dori, 
sau oricât am fi greşit. Cei 
patru ani de liceu sunt unici. 
Îmi  apar lacrimi în ochi 
când mă gândesc că în scurt 
timp totul se va sfârşi. Am 
crescut  şi trebuie să ne de-
spărţim de tot ce ne-a încon-
jurat, deşi  vom  pierde  tot ce 
ne-a fost mai drag, colegii şi 
profesorii.   
    Unii se vor gândi la prima 
zi când au păşit timizi pragul 
liceului, la emoţiile cu care 
şi-au aşteptat cuminţi dirigin-
tele în clasă, la primii colegi 
cu care au interacţionat. Eu 
mă gândesc la prima zi când 
am venit la acest liceu. Eram 
extaziata şi emoţionată de 
noul colectiv. Îmi era teamă 
ca nu voi fi primita cu 
căldură şi că nu voi fi 
agreată de colegi sau de pro-
fesori.       Lucrurile s-au 
schimbat chiar din momentul 

când au început sa se adune 
în curtea şcolii. Am făcut 
cunoştinţă cu toţi,  apoi am 
mers în clasă sa ne cuno-
aştem noua dirigintă. Am 
fost încântată  când, la afir-
maţia,” Aveţi şi o colegă 
nouă, Alina”  colegii au stri-
gat încântaţi ,”Am cunoscut-
o deja”. Atunci am simţit o 
enormă satisfacţie că am 
ales acest liceu, în ciuda 
lucrurilor rele care se spun 
şi se vor spune probabil in 
continuare, dar mai ales 
pentru că aveam  nişte colegi 
minunaţi. Simţeam din 
primele zile ca ne 
cunoşteam, parcă,  de o 
viaţă.  Dar nu numai colegii 
m-au primit atât de frumos,  
ci şi profesorii. Nu cred că 
există vreun profesor pe care 
sa îl urăsc, toţi sunt  corecţi 
şi apropiaţi de noi, elevii. Se 
implică în educarea noastră 
şi ne ajută să ne formăm un 

drum în viaţă. Sunt mândră 
că au fost profesori care m-
au impulsionat să particip la 
diferite activităţi sau concur-
suri. La unele am câştigat, la 
altele am participat şi am 
făcut o impresie bună. Dar 
nu numai concursul conta, 
peste tot ne-am făcut prieteni 
şi cunoştinţe noi.                                 
  Din păcate  timpul s-a 
scurs, mai repede decât am fi 
vrut… şi am ajuns în clasa a 
12-a. Mă doare când mă 
gândesc că în curând se va 
termina şcoala, dar totul tre-
buie sa îşi urmeze cursul 
firesc. 
                 Ne vom întâlni 
peste ani când vom fi, poate, 
realizaţi din toate punctele de 
vedere  şi chiar dacă acum 
suferim, atunci ne vom bu-
cura că petrecem  un scurt 
timp împreună amintindu-ne 
de vremurile de licean. 

  Lungu Alina , 12 B 

GÂNDURILE UNUI LICEAN DIN CLASA  A 12-A 

ŞCOALA LA 35 DE ANI….. 
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“Viitorul 
aparţine celor 
care cred în 
frumuseţea 
propriilor 

vise” 

(E. Roosvelt) 
vihdhjqwidhjiowaqddck 

             Aş vrea să întorc 
timpul înapoi şi…… nu 
mai pot. Mă doare dis-
tanţa, mă doare golul 
rămas, mă doare eşecul. 
La 35 de ani vezi via-
ţa…..altfel. Trăieşti acut 
neputinţa sau delăsarea 
sau ignoranţa de care ai 
dat dovadă cu mulţi ani 
în urmă…. 
 Am acum senti-
mentul unui alergător 
care trebuie să recupe-
reze ...nu km distanţă, ci 
informaţie, multă infor-
maţie măsurată în ani, 
din nefericire…..35 de  

     ani şi elevă în clasa a 
noua…..Multă vreme mi-a 
fost ruşine să spun altora 
acest lucru. Dar gata, mi-a 
trecut, pentru că văd ca nu 
sunt cel mai nefericit caz. E 
adevărat că mă aşteaptă 
zilnic acasă, în afară de 
tema de la chimie, romană 
sau matematică şi ..un copil 
de 9 ani şi un soţ bolnav de 
o boală necruţătoare.  
 Ei bine, tocmai 
pentru ei trebuie să lupt, si 
pentru mine, în acelaşi 
timp. Eforturile sunt mari, 
recompensa pe măsură.  

     Trăiesc cu gândul - şi 
mă hrănesc din asta - că 
într-o buna zi...voi avea un 
serviciu de care să nu-mi 
fie ruşine, o diplomă de 
care sa fie mândru copilul 
meu.  
       Aş vrea să pot adresa 
aceste rânduri celor mici 
care pot şi trebuie să ur-
meze şcoala. E o binecu-
vântare. Asta până când 
"târziu" nu devine         
într-adevăr prea "târziu".       
       Iubind şcoala, vă iu-
biţi pe voi. 

Valentina Gorciu,  
cls. 9A seral 



1.Să nu uiţi ca eşti copil şi 
nu ai dreptul sa-ţi judeci 
parinţii 
2.  Părintele educă pe cel 
care cândva o să educe pe 
alţii 
3.Schimbă-ţi comporta-
mentul, nu astepta să ţi-l 
schimbe părinţii 
4.Acceptă maturizarea, nu 
o transforma în vină 

5.Comunicăm..deci exis-
tăm 
6. Şcoala este şi a copiilor, 
şi a părinţilor 
 7. Viitorul sună bine în 
familie 
8. Iartă greşeala copilului, 
dar ai grijă să nu se repete 
9. Problemele copilului 
sunt  ş i  problemele 
parinţilor. 

DE VORBĂ CU PSIHOLOGUL  -  
                                              DECALOGUL FAMILIEI PERFECTE: 

Psihologul şcolar - un sprijin moral pentru elevi 

depăşirea frământărilor şi 
trăirilor afective specifice 
pubertăţii.  Acesta poate fi 
solicitat şi prin intermediul 
profesorilor care constată 
anumite probleme la elevii lor 
şi cer ajutorul pentru soluţio-
narea acestora. Consilierul 
şcolar poate fi apelat şi atunci 
când copilul are probleme 
acasă şi nu găseşte suportul 
familial necesar pentru a le 
rezolva. De asemenea, o dis-
cuţie cu elevul este de ajutor 
şi atunci când acesta are pro-
bleme cu prietenii sau cu pro-
fesorii. De cele mai multe ori, 
copilul apelează la consiliere 
atunci când nu vede nicio altă 
soluţie. Apoi, începând să 
discute, elevul observă benefi-
ciile şi apelează mult mai des 
la serviciile consilierului şco-
lar. 
 Reticenţe în a aborda 
psihologul din şcoală au exis-
tat tot timpul şi înca mai exis-
tă, atât din partea elevilor cât 
şi din partea părinţilor. Cre-
dinţa eronată care stă la baza 
acestei reticenţe este că acei 
copii care frecventează cabi-
netul consilierului au proble-
me şi sunt diferiţi faţă de cei-

lalţi elevi, ori în cazul părin-
ţilor se autoînvinovăţesc 
cum că nu ar fi părinti buni 
şi evită să îşi asume respon-
sabilitatea propriilor caren-
ţe educaţionale. Ambele 
convingeri sunt eronate, iar 
prin straduinţă şi perseve-
renţa psihologilor şcolari 
din ultimii ani care au luptat 
să îşi promoveze profesia în 
modul cel mai realist cu 
putinţă, imaginea, reputaţia 
şi rolul acestora a început 
să fie perceput la adevarata 
ei valoare. 
 Psihologul şcolar 
vă poate fi un adevarat par-
tener în procesul de educare 
a copilului şi de pregătire 
pentru viaţă! 
 
Cu simpatie şi grijă pentru 
voi,  

Monica Alexandru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 Principalul rol al 
psihologului în şcoală este de 
a menţine o legătură perma-
nentă între profesori, elevi şi 
părinţi, cu scopul de a desco-
peri problemele de comuni-
care dintre aceştia şi de a 
propune soluţii. Prezenţa 
unui psiholog cu rol de consi-
lier şcolar este esenţială în 
orice mediu de învăţământ. 
El este cel care poate ajuta 
copiii să treacă peste proble-
me dificile de competenţă 
şcolară, de adaptare, de co-
municare şi de socializare. 
Psihologul poate fi solicitat 
în mod direct de către elevi 
atunci când au o problemă şi 
au nevoie de cineva imparţial 
cu care să discute fără teama 
că sunt judecaţi. Iniţial, copi-
ii pot avea rezerve în a solici-
ta ajutorul psihologului. De 
aceea  este foarte important 
să li se explice faptul că sunt 
protejaţi de obiectivitatea şi 
de confidenţialitatea consilie-
rului, pentru că, în acest fel, 
elevii vor putea să vorbească 
deschis.  
  Consilierul şcolar 
poate contribui efectiv la 
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Nu poţi descoperi 
noi oceane până 

când nu ai curajul 
să pierzi din vedere 

plaja. 

10. Acceptând regulile 
acestea, demonstrezi ca eşti 
pe drumul cel bun. 

Încearcă să devii o 
persoană mai bună 
şi asigură-te că ştii 
cine eşti tu, înainte 

de a cunoaşte pe 
cineva şi de a 

aştepta ca el să vadă 
cine eşti. 



 
 
 În orice societate, 
educarea morală şi socializa-
rea reprezintă principalele 
procese prin care se asigură 
atât conformitatea indivizilor 
faţă de normele şi valorile 
sociale, cât şi prevenirea 
“devierii” de la acestea. 
              Noţiunea de control 
social a fost utilizată, pentru 
prima dată, de reprezentanţii 
şcolii americane , care au fost 
preocupaţi de identificarea 
mijloacelor şi mecanismelor 
prin care o societate îşi asigu-

ră şi menţine stabilitatea şi 
funcţionalitatea. Ei au obser-
vat că într-o societate, datori-
tă pluralităţii şi varietăţii de 
norme şi valori, nici un indi-
vid nu este capabil să se con-
formeze tuturor imperativelor 
şi exigenţelor legale, motiv 
pentru care va respecta pe 
unele dintre ele şi va încălca 
pe altele. În consecinţă, pen-
tru pentru a observa şi res-
pecta normele, indivizii nu 
trebuie constrânţi prin mijloa-
ce represive, cât mai ales 
“controlaţi” periodic în pri-
vinţa comportamentului, fiind 

de presupus că aceştia sunt cin-
stiţi şi corecţi, până la proba 
contrarie, cea a incorectitudinii 
comportamentale.R.E. Park si 
E. W. Burgess, în lucrarea 
“Inroduction to the Science of 
Sociology” (1921) distingeau 
existenta a trei modalitati sau 
forme de exercitare a controlu-
lui social în societate : 
- formele spontane, elementare 
de control social (de exemplu, 
adaptarea individului spontana, 
la comportamentul unei 
multimi sub presiunea ei) ; 
- opinia publica (ce joaca rolul 
de autoritate socială neinstituţi-

CONTROL SOCIAL ŞI DEVIANŢĂ 

apărare a normelor şi valori-
lor sociale care îi sunt proprii 
şi de respingere şi sancţionare 
a conduitelor nepermise, de-
numit sancţiuni sociale.Se 
cere o noua abordare a ceea 
ce înseamnă sancţiune şi pe-
deapsă. Pedepsele corporale 
sunt condamnate la ora actual 
de către societate şi individ 
deoarece ele sunt vătămătoare 
integrităţii fizice şi psihice 
omului. Azi se cere sancţiuni 
urmate de pedepse încărcate 
de principia morale şi care să 
îl conducă pe individ la regla-
rea comportamenului său în 
cadrul societăţii. Deşi sunt 
extrem de diverse, sancţiunile 
sociale pot fi grupate în patru 
categorii: 
     Sancţiuni pozitive organi-
zate presupun reacţiile de 
exprimare a recunoştinţei 
publice, acordarea de distinc-
ţii, premii, ordine şi recom-
pense pentru acele comporta-
mente care sunt conforme cu 
normele şi valorile sociale 
sau care se remarcă peste 
“media” comportamentelor 

recunoscute într-o societate. 
Exemplu: În şcoală, elevii care 
învaţă bine sunt recompensaţi 
prin note şi calificative apreciati-
ve sau chiar prin diplome de 
merit. 
   Devianţa este un fenomen cu 
care se confruntă orice societate 
contemporană. Devianţa include 
abaterile de la ceea ce numim 
noi astăzi normal sau stare de 
bine, comportamente şi acţiuni 
vătămătoare unei societăţi sau 
grupuri de indivizi.Infracţiunea 
este considerată o formă de 
devianţă dar având consecinţe 
dezastruoase asupra membrilor 
societăţii şi asupra victime-
lor.Societatea prin formele de 
control social impune anumite 
restricţii care pot combate for-
mele de devianţă precum delic-
venţa juvenilă. Prin instituţiile 
legate de funcţia de control soci-
al individual este constrâns să 
acţioneze astfel încât să  nu pro-
cure daune societăţii şi, nu ulti-
mul rând, lui însuşi.  

Prof. Ana –Maria Golat 

        

onalizata) ; 
- instituţiile şi reglementările 
juridice (care funcţionează ca 
autorităţi imperative  
instituţionalizate)  
     Controlul social este o 
problemă cu care se confrun-
tă la ora actuală societatea 
românească deoarece trans-
formările care au loc în ca-
drul vieţii morale şi cotidiene 
impun noi abordări.Astăzi 
interdicţiile şi constrângerile 
capătă noi dimensionări dato-
rită reevaluarii principiilor 
morale ale membriilor socie-
tăţii. În decursul vieţii sale 
orice individ devine conşti-
ent, prin intermediul diferite-
lor “poziţii” şi “roluri”sociale 
pe care este chemat să le în-
deplinească, de principiile de 
organizare ale societăţii în 
care trăieşte, ajungând, trep-
tat, să le respecte fie deliberat 
şi voluntar, fie constrâns sau 
silit. 
    În orice societate există un 
sistem de instituţii şi mijloace 
de influenţare şi integrare a 
indivizilor, de promovare şi 
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„Omul,oricât ar fi de 
sărac, posedă un bun 

de preţ pe care 
trebuie să-l păstreze 
şi să-l apere, chiar 
dacă aceasta l-ar 

duce la 
spânzurătoare, 

această comoară e 
demnitatea umană.” 

 
 

(Add Al Malik Muri- 
Cântarea pământului) 



 Drogurile  - sunt 
substanţe solide, lichide sau 
gazoase, care odată absorbite de 
organism perturbă una sau mai 
multe funcţii importante, de 
cele mai multe ori iremediabil, 
şi care influenţează negativ 
starea de sănătate, sentimentele 
şi percepţia. Consumul abuziv 
al unei astfel de substanţe poate 
provoca mai multe tipuri de 
t u l b u r ă r i :                                   
1. Fizice, atunci când, ca 
urmare a gradului lor de 
t o x i c i t a t e ,  d ă u n e a z ă 
organismului persoanei care le 
consumă. Ex: consumul regulat 
de tutun poate cauza bronşite 
cornice.  

2. Psihologice, atunci cand au 
un efect negativ asupra 
echilibrului personal, psihologic 
sau de adaptare sociala. Ex: 
cazul cuplurilor conflictuale 
datorita abuzului de alcool. 

Dependenţa de droguri - 
reprezintă nevoia continuă 
ş i  i m p e r i o a s ă  d e 
administrare a drogului 
pentru a produce anumite 
senzaţii dorite sau pentru 
a împiedica instalarea 
unor efecte dureroase 
atunci când nu mai este 

luat. Neadministrarea regulată 
a drogului este asociată cu o 
stare de rău general. 

Toleranţa  - reprezintă 
proprietatea organismului 
uman de a se adapta la 
substanţe străine administrate 
– droguri, medicamente, 
alcool; apare astfel tendinţa de 
a lua doze cât mai mari pentru 
a obţine aceleaşi efecte. 

Sevrajul  - desemnează 
totalitatea simptomelor fizice 
şi psihice care apar atunci când 
persoana este privată de 
substanţa de care a devenit 
dependentă. 

Consecinţele consumului de 
droguri sunt multiple: 

I. Cele de ordin medical se 
referă la următoarele afecţiuni: 
hepatită, tuberculoză, sifilis, 
afecţiuni cardio-respiratorii, 
tulburări endocrine, insuficien-
ţă renală, infecţii şi afecţiuni 
a le  p iel i i ,  complica ţ i i 
psihiatrice – iluzii, halucinaţii 
terifiante, percepţia alterată a 
timpului şi a distanţei, SIDA. 
Supradoza poate avea efecte 
letale. 
II. Pe plan psihologic apar 

reacţii de: panică, anxietate, 
depresie, suspiciune şi tendinţe 
paranoice, agresivitate, labili-
tate emoţională, tulburări de 
comportament, înstrăinare de 
propria persoană şi afectarea 
imaginii de sine, modificări de 
personalitate care pot duce la 
suicid sau omor, scăderea per-
formanţelor intelectuale. 
III. În sfera socială consumul 
de droguri are ca efecte: 
- deteriorarea progresivă a 
relaţiilor sociale 
- creşterea riscului de exclude-
re socială 
- diminuarea şanselor de 
r e in t e g ra re  soc i a lă  ş i 
profesională 
- suferinţa familiei şi a 
adevăraţilor prieteni 
- dezinteres în relaţionarea cu 
ceilalţi 
- implicarea în activităţi 
infracţionale când se află sub 
influenţa drogului sau pentru 
a-ş i  procura doza de 
stupefiante.  
  Dănăilă Mihaela, cls. 10D 

       SPUNE NU 
DROGURILOR ÎN 
ORICE SITUAŢIE! 
VIAŢA TA NU VA 
MAI FI LA FEL 
NICIODATĂ!” 

STILUL DE VIAŢĂ NE REPREZINTĂ — DROGURILE 
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"Fericirea duce 
la dependenţă, 

drogurile îi 
scurtează 

calea... spre 
moarte!"  



C
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“Istoria 
românilor ne 

arată că unirea a 
fost totdeauna 

ţelul cel mai dorit 
al lor. Ori de câte 

ori viitorul a 
surâs României, 
fiii ei nu au lipsit 
de a aspira către 

unire”  
(I. Ghica) 

MAREA UNIRE  
 Unirea de la 1 decembrie 
1918 nu a răsărit din dărnicia vreu-
nei puteri lumeşti, ci dintr-o tainică 
şi îndelungată pregătire istorică. 
Temeiurile sale sunt adânci şi nez-
guduite. Ea s-a realizat în urma efor-
turilor unor importante personalităţi 
istorice. 

 Astfel, Mihai Viteazul, „cel 
mai mare dintre eroii neamului ro-
mânesc”, i-a unit pentru prima dată 
pe toţi românii sub un sceptru, la 
1600.  Deşi Unirea aceasta nu a du-
rat, unitatea Ţărilor Române a deve-
nit idealul românilor în epoca mo-
dernă. De aceea, eforturile marilor 
oameni politici au fost îndreptate 
spre un singur scop: formarea statu-
lui naţional, unitar român.  
 În acest sens, la 1859 s-a 
reuşit unirea Moldovei cu Ţara Ro-
mânească, prin dubla alegere a lui 
Al. I. Cuza, „prin înălţarea căruia pe 
tronul lui Ştefan cel Mare, s-a înălţat 
însăşi naţionalitatea română”. Actul 
de la 1859 a avut un mare răsunet în 

inimile românilor, trezindu-le 
speranţa într-o apropiată reîn-
tregire. În acestă direcţie s-au 
concentrat toate eforturile 
neamului românesc în perioa-
da 1859 – 1918. 
    În sfârşit, visul de veacuri 
al poporului român s-a împli-
nit: Unirea cea Mare s-a în-
făptuit în vremea regelui Fer-
dinand, pe care nici cele mai 
grozave nenorociri – înfrân-
gerea, molima, foametea – nu 
l-au doborât. 
    Reîntregirea României s-a 
realizat în mai multe etape: la 
27 martie/9 aprilie 1918, Sfa-
tul Ţării din Republica Mol-
dovenească a adoptat, cu ma-
joritate de voturi, unirea Ba-
sarabiei cu România; la 15/28 
noiembrie 1918, Congresul 
General al Bucovinei, la pro-
punerea lui Iancu Flondor, a 
votat, cu o majoritate zdrobi-
toare, „unirea necondiţionată 
pentru vecie a Bucovinei în 
vechile ei hotare cu regatul 
României. Actul Unirii s-a 
desăvârşit prin Adunarea 
Naţională de la Alba Iulia (18 
noiembrie/ 1 decembrie 
1918), care a reunit peste 
1.228 delegaţi aleşi şi peste 
100.000 de oameni veniţi din 
toate colţurile Transilvaniei 
pentru a consfinţi, liberi de 

orice constrânge-
re, hotărârea de 
unire cu patria – 
mamă. Adunarea 
a fost deschisă de 
Grigore Pop de 
Băseşti. Într-o 
atmosferă de 
puternic entuzi-
asm, prin glasul 
lui Vasile Goldiş, Marea Adu-
nare Naţională a proclamat uni-
rea „acelor români şi a tuturor 
teritoriilor locuite de dânşii cu 
România”. 
      Marea Unire din 1918 a 
încununat aspiraţiile de veacuri 
ale românilor de a vieţui într-un 
singur stat. Ea a fost rodul lup-
tei tuturor forţelor şi categorii-
lor sociale interne. De aseme-
nea, la edificarea ei a contribuit 
o generaţie importantă de oa-
meni politici, precum: regele 
Ferdinand, Ionel Brătianu, Take 
Ionescu, Nicolar Iorga, Iuliu 
Maniu, Vasile Goldiş, Ştefan 
Ciceo-Pop, Ion Inculeţ, Pan 
Halippa, Iancu Flondor, Ion 
Nistor. 
    În noul cadru istoric de după 
1918, s-a accelerat ritmul de 
dezvoltare şi modernizare a 
societăţii româneşti, ceea ce a 
conferit trăinicie statului naţio-
nal. 

Prof. Ramona Livan 



- Dar de ce să 
mă omori?  
Zise ea 
agăţându-se 
de braţele lui. 
Ce-am păcătu-
it eu? 
- Nu ştiu!
răspunse el. 
Simt că mi   s-
a pus ceva de-
a curmeziş în 

cap şi că nu mai pot trăi, iară pe tine nu 
pot să te las vie în urma mea! Fă-ţi cruce 
Ano, zise el scoţând cuţitul din tureag.  
    Uşa căzu sfărâmată din ţâţâni şi Lică se 
ivi înăuntru cu Răuţ şi Păun. Ghiţă scăpă 
cuţitul din mână şi rămase ca o stâncă de 
piatră. Dându-şi seama de ce urma să se 
întâmple în acea încăpere privi la Ghiţă cu 
o privire stranie şi sfidătoare şi izbucni 
într-un râs ce-ţi dădea fiori reci pe spate: 
- Necazul tău, Ghiţă, a apărut când pe fir a 
intrat lăcomia, iară lăcomia ţi-a dat posi-
bilitatea să te compari cu mine. Şi atunci 
ce s-a întâmplat? Păi Ghiţă al nostru a 
vrut şi mai mult, mult prea mult. Cămaşa 
îi atârna desfăcută şi floricele roşii cusute 

cu grijă se cutremurau de râsul lui, şi el 
continua:  
- Dorinţa de mai mult, lăcomia în sine, 
scăpată de sub control a adus la ceea ce 
văd eu acum în faţa ochilor: eşti gata să-ţi 
omori nevasta, de copii ai uitat, demnita-
tea ta, fericirea, toate-s pierdute. Eşti slab 
Ghiţă, iară mie nu-mi plac oamenii slabi.      
    Adevărul spus din gura Sămădăului îl 
înnebuni pe Ghiţă şi cuvintele lui îl biciui-
ră. Se uita în jur şi locul acela îi părea 
străin şi pentru puţin timp văzu prin faţa 
ochilor pe Ana lui cea blondă care privea 
cu drag la el, glasul copiilor, prispa casei 
şi liniştea colibei de odinioară. Cu un stri-
găt de fiară rănită se aruncă spre Lică care 
se lovi cu capul de păretele cârciumii. 
Păun se repezi înainte să-şi salveze stăpâ-
nul, dar renunţă repede auzind zarva de 
afară, semn că Pintea jandarmul sosise cu 
oamenii lui şi totul ar fi fost în zadar.    
Ana, palidă la faţă şi parcă îmbătrânită cu 
câţiva ani era aşezată într-un colţ gândind 

la cele întâmplate, iară Ghiţă privea în 
gol fără să spună nimic. Aşa îi găsi şi 
bătrâna când se ivi din sat şi privind cu 
jale la Ghiţă, grăi cu durere în suflet:  
- Se pare că Dumnezeu te iubeşte şi ţi-a 
mai dat în dar o zi. O zi când îţi dai sea-
ma de lucrurile care contează cu adevă-
rat în viaţă, să te mulţumeşti cu ce ai, şi 
să preţuieşti ceea ce Dânsul ţi-a dat şi   
ţi-a hărăzit. Noi ne-om coborî în vechea 
căsuţă, iar când vei socoti de cuviinţă şi 
după ce vei cumpăta la cele întâmplate, 
apoi să vii după noi.   
   Dorinţa de a părăsi locurile acelea 
blestemate cât mai curând le făcu pe cele 
două femei să nu-şi dea seama de ploaia 
ce începu a se porni şi cădea cu putere. 
Zăriseră din mers cele cinci cruci care 
erau luminate de ploaie şi privind la ele 
în sufletu lor se aprinse un firicel mic de 
speranţă. 

Tofan Camelia, cls. XIII Ca 
 

                             

 
Eminescu….. 

 
Eminescu nu e un om… 

Eminescu nu e un suflet… 
Eminescu nu e un poet…. 

Eminescu este o licărire de 
luceafăr înfipt etern în 

destinul neamului pe care 
l-a cântat fără pereche. 

 
Pricop 

Simona,  
 clasa 9B 

Când elevii devin scriitori 
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Cartea 
                Cartea este un târam unde orice amănunt este preţu-
it, unde orice zâmbet este iubit. Este un loc unde ne bucurăm 
chiar şi de o privire, unde binele şi frumosul duc o luptă infini-
tă cu întunericul şi răul. Ea e asemenea unei comori, pe care 
doar cei ce ştiu să preţuiască tot ce la început pare inutil, pot 
sa o citească. Locul unde, dacă iubeşti primeşti şi dacă urăşti, 
eşti pedepsit, cartea este asemeni unui înger care apreciază 
binele, care zâmbeşte când povestea se termină cu bine şi plân-
ge când totul ia o întorsătura ciudată. 
                 Oricum am descrie acest obiect, nu ştim încă ce este 
cu adevărat. Poate e o mama, o sora sau medicamenul ce vin-
deca rănile sufletului. Mă întreb de ce aceasta nu are glas ca 
să spună ce e cu adevărat. Un lucru este sigur: fără carte nu 
am putea zâmbi, nu am putea trai, fără ea viata ar fi o paleta 
de culori închise.  
                                                            Ştefan Beatrice 

 Binele, din punct de 
vedere moral, este tot ceea 
ce se potriveşte cu firea 
omenească. (I. Slavici) 

4 FELURI DE CITITORI 
 
1. Cititorul BURETE—
absoarbe totul şi elimină 
totul, dar mai murdar 
2. Cititorul STRECURĂ-
TOARE—reţine doar gu-
noaiele 
3. Cititorul CLEPSIDRĂ—
prin care totul trece fără a 
se fixa, nu reţine nimic 
4. Cititorul DIAMANT—
profită de lumina lecturii 
şi o răsfrânge şi asupra 
altora 



 ...”A venit toamna, acopera-mi inima cu ceva,  / cu umbra unui copac sau mai 
bine cu umbra ta.” 
 În fiecare toamnă simţim la fel. Acea nevoie de protecţie în faţa trecerii 
iremediabile a timpului, acea nostalgie şi senzaţie de pierdere. 
 Nu ştiu dacă e doar o părere, dar , de câţiva ani, avem impresia că anotimpurile 
se succed mai rapid, mai necruţător, iar natura ne învăluie pe toţi în melancolia ei.... 
 Poate că e de vină vântul, destul de rece, care te duce cu gândul la o plajă 
însorită, la vacanţele invariabil minunate ale copilăriei... 
 Poate de vină sunt oamenii care parcă merg pe stradă mai trişti, cu ochii goliţi 
de speranţă, obosiţi şi singuri. 
 Ne uităm la frunzele bolnave şi ne amăgim că mai avem până la capăt. Şi ne 
bucurăm că, de data aceasta, le-am învins. Şi mergem mai departe.... 
 Spre o altă iarnă, primăvară, vară sau toamnă?   
 Oare unde mergem?..... 

Prof. Carmen Codreş 

De ce iubim? 
 
    O dragoste pentru 
care avem orice fel de 
explicaţie, o dragoste 
condiţionată de un 
motiv…..nu e dragoste. 
Iubim nu pentru un 
cuvânt care poate să 
descrie acea 
persoană......iubim pe 
cineva pentru simbioza 
de calităţi şi defecte. 
Când te îndrăgosteşti, o 
faci total, îi iubeşti 
fiecare parte a sufletului, 
a felului de a fi, a felului 
cum arată, chiar dacă 
frumuseţea e trecătoare 
şi corpul îmbătrâneşte. 

                                                                                            
Lia Petrov, 12 B 

  

...”A venit toamna, acopera-mi inima cu ceva,  / cu umbra unui copac 
sau mai bine cu umbra ta.” 
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FUGA IN ROŞU 
         
Cu lumina 
în palmele-i 
ca o hartă deschisă     
  
POETUL caută 
ŢARA-CUVINTELOR-SFINTE 
  
Unde EU, inocentul 
netulburat domneşte 
  
Fiindca EU se exprimă numai 
în sine 
Şi cheama un dor 
       
Numele TĂU-POEZIE .      
     
                    Săndel Stamate

(poet gălăţean)  

COPILĂRIE PIERDUTĂ 
 A sosit momentul când am devenit majorå, când pot să 
decid pentru propria-mi viaţå, când råspund in faţa legii, când 
am făcut pasul spre condiţia de adult. 
       Dacå pânå acum aşteptam acest moment cu ȋncântare, acum 
mi s-a fåcut fricå şi må gândesc cu groazå la clipa când nu voi 
mai fi copil. Ȋmi amintesc de anii când eram la grådiniţå, nu 
aveam nicio grijå decât aceea de a må juca , şi totuşi aşteptam să 
fiu la şcoalå. Am ajuns şi pe bancile şcolii, ȋn clasa I, cu emoţii 
şi speranţe. Dar anii au trecut, unul dupå altul, fårå så se oprea-
scå o clipå sau så se întoarcå puţin pentru a corecta ceva. Au 
trecut cu bune şi cu rele, cu greşeli şi fapte bune. Dar aşa este 
viaţa de copil, azi greşeşti , maine eşti iertat… doar eşti copil. 
Ȋmi aduc aminte de prietenii copilåriei, demult uitaţi in faţa blo-
cului unde ne jucam. Ȋmi amintesc de jocurile noastre şi de 
jucåriile cu care ne jucam. Ȋmi amintesc de rugåminţile fierbinţi 
pe care le adresam mamei pentru a primi cât mai multe påpuşele 
Barbie. Dar au trecut şi a venit vremea când am fost nevoitå sa 
renunţ la ele, ziua când am ajuns pe båncile liceului. Nu mai 
eram un copil , eram adolescentå. Dar ȋn inima mea tot un copil 
råmåsesem. Fiind adolescentå, am låsat påpuşile  ȋnlocuindu-le 
cu persoane. Ȋn noua mea viaţå, eu eram påpuşa şi socializam 
exact ca în jocurile mele. Aşteptam cu ardoare clipa când  deve-
neam  majorå…visam, speram cå noua mea viaţå de adult va fi 
ca în filme. Dar viaţa nu e un film, viaţa este o continuå luptå. 
         Nu mai vreau sa fiu majorå, vreau sa revin iar la anii co-
pilåriei când nu aveam griji. Ȋmi este frică de viaţa reala pentru 
cå încå trăiesc prin prisma unui copil. Må simt un copil atunci 
când sunt în preajma celor care må iubesc şi care må protejeazå. 
Timpul nu se mai intoarce, dar niciodatå nu voi uita să le spun 
celor de langå mine cât de mult îi iubesc. Exact ca un COPIL. 

             Alina Lungu 



 E t i c h e t a 
ecologică este un simbol 
grafic, şi /sau un text de-
scriptiv aplicat pe produs 
sau ambalaj, într-o broşură 
sau alt document informa-

tiv care însoţeşte produsul şi 
care oferă informaţiile nece-
sare cu privire la criteriile 
ecologice ale produselor 
o f e r i t e  p e  p i a ţ ă . 
       Scopul  introduceri i 
etichetei ecologice este de a 
promova produsele care au 
un impact redus asupra me-
diului, etichetarea ecologica 
fiind o acţiune voluntara.                   
          Schema este deschisă 
tuturor produselor / ser-
v i c i i l o r  cu  ex cep ţ i a :  
a) substanţelor sau preparate-
lor clasificate ca fiind foarte 
toxice, toxice, dăunătoare 
mediului, cancerigene, toxice 
pentru reproducere sau 
mutagene, precum şi bunu-
rilor fabricate prin procedee 
dăunătoare pentru om sau 
pentru mediu şi care pot 
dăuna consumatorului în con-
diţii normale de utilizare; 
b) produselor alimentare, 
băuturilor, produselor farma-
c e u t i c e ; 
c) aparaturii medicale desti-
nate utilizării în scopuri pro-
fesionale sau care este pre-
scrisă ori utilizată de către 
personal medical calificat, în 
conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 
      Eticheta ecologică a Uni-
unii Europene (Floarea Euro-
peană) , creată de Comisia 
Europeană în 1992, este o 
schemă unică de certificare 
pentru a ajuta consumatorii să 
distingă produsele şi ser-
viciile verzi, care nu afec-
tează mediul. Eticheta 
ecologică comunitară nu se 

acordă pentru alimente şi 
p r o d u s e  m e d i c a l e . 
        Este o schemă facul-
tativă, concepută să în-
curajeze afacerile să 
comercializeze bunuri şi 
servicii cu un impact redus 
asupra mediului şi pentru 
consumatorii europeni – 
inclusiv cumpărătorii pub-
lici şi privaţi – să le iden-

t i f i c e  u ş o r . 
         Floarea se poate găsi 
în toată Europa precum şi 
în Norvegia, Liechtenstein 
şi Islanda. Eticheta 
ecologică comunitară face 
parte dintr-o strategie mai 
largă, orientată către pro-
movarea consumului şi 
produc ţ iei  ra ţ ionale. 
        În România, pentru 
implementarea schemei de 
etichetare ecologică, a fost 
înfiinţată Comisia Na-
ţională pentru Acordarea 
Etichetei Ecologice, organ 
consultativ cu rol în luarea 
deciziilor privind acor-
darea etichetei ecologice. 
      În conformitate cu 
R e g u l a m e n t u l  N r . 
1980/2000 al Parlamentu-
lui şi Consiliului European 
din 17 iulie 2000 privind 
stabilirea schemei de acor-

dare a etichetei ecologice 
comunitare, transpus in legis-
laţia românească prin HG nr. 
189/28.02.2002 (abrogat 
prin) HG nr. 236/07.03.2007 , 
privind sistemul revizuit de 
acordare a etichetei ecologice 
comunitare, categoriile de 
produse vizate pentru 
etichetare ecologică sunt:  
 1. Aparate frigorifice  
 2. Maşini de spălat rufe, de 
uz casnic  
 3. Maşini de spălat vase, de 
uz casnic  
 4. Calculatoare portabile  
 5. Amelioratori de sol şi sub-
straturi de cultură  
 6. Detergenţi pentru maşini 
de spălat vase  
 7. Încălţăminte  
 8. Textile  
 9. Vopsele şi lacuri utilizate 
pentru interioare  
10. Saltele de pat  
11. Lămpi electrice  
12. Detergenţi universali şi 
detergenţi pentru grupuri 
sanitare  
13. Detergenţi de vase pentru 
spălare manuală  
14. Hârtie copiativă şi hârtie 
grafică  
15. Hârtie absorbantă  
16. Materiale pentru par-
doseli rigide  
17. Televizoare  
18. Servicii de cazare pentru 
turişti  
19. Aspiratoare  
20. Lubrifianţi  
21. Servicii de camping  
22. Săpunuri şi şampoane, 
pompe de caldură  
23. Pompe de caldură  
 

Prof. Onu Anca 
Prof. Carp Monica 

Eticheta ecologică 
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“Plăcerea durabilă de 
a fi în contact cu na-
tura… e la îndemâna 
oricui se va plasa sub 
influenţa pământului, 

mării şi cerului şi a 
vieţii lor uluitoare.” 

Rachel Carson 

“Nivelul cel mai 
profund de înţelegere 

a ecologiei este 
înţelegerea că suntem 
parte dintr-un mare 
întreg, cosmic, din 

univers” 
Fritjof Capra, fizician 



        Nici becurile nu au scăpat 
de tendinţă în modă. Dacă acum 
este la moda tot ceea ce este 
ecologic, de ce nu ar face şi be-
curile parte din aceasta modă?  
În timp ce unii cred că aceste 
becuri sunt soluţia ideală pentru 
economie şi pentru o iluminare 
mai bună, alţii sunt total îm-
potriva acestora. Aflaţi în con-
tinuare câteva avantaje şi deza-
vantaje ale becurilor economice. 

Pro: 

- becurile fluorescente sunt 
economice deoarece consumă de 
4-5 ori mai puţină energie;  
-   au viaţă de 7 ori mai lungă, în 
jur de 10.000 de ore în com-
paraţie cu un bec obişnuit care 
are o durata de viaţă de 1.200 ore  
- sunt mai bune pentru că aproxi-
mativ 95% din energia consu-
mata de un bec incandescent  
este emisă sub formă de caldură, 
doar 5% fiind emisă ca lumină
vizibilă; 
  
- deşi costă mai mult, datorită 

longevităţii sale, într-un an de zile 
se fac mai multe economii cu  
becurile fluorescente, în com-
paraţie cu becurile incandescente    
  
- nu se încalzeşte atat de tare  
- nu explodează la contactul cu un 
strop de apă 
  
- preferinţa temperaturii de cu-
loare-  unele persoane preferă
lumina albă rece, nu pe cea caldă; 
un bec incandescent nu poate 
genera lumină albă,  rece.  
Contra: 

- conţin aproximativ 4 mg de 
mercur, iar mercurul este un ele-
ment cu puternice efecte asupra 
sistemului nervos, mai ales la 
copii şi la femeile gravide;  
- nu sunt foarte uşor de reciclat, 
vor trebui reciclate în containere 
separate; 
  
- unor persoane le ies erupţii pe 
piele din cauza anumitor lungimi 
de unda ale luminii degajate de 
becurile fluorescente, care pot 

grăbi apariţia cancerului de piele;  
- trebuie să se afle la cel puţin 2m ; 
distanţă de cap; în acest caz este 
logic ca nu pot fi folosite la lampile 
de birou; 
  
- provoacă migrene, unele becuri 
folosesc o tehnologie similara lu-
minilor fluorescente, iar câţiva din-
tre utilizatori s-au plâns din cauza 
e f e c t e l o r  " d e  p â l p â i r e " ;  
- nu pot fi folosite cu întrerupătoare 
cu leduri, se pot arde foarte simplu 
i n  a c e s t  m o d ,  
      Preţul unui astfel de bec începe 
de la aproximativ 6-7 lei şi poate 
ajunge pana la 35-40 de lei.  
         În ciuda aşteptarilor, nu s-a 
înregistrat o creştere a vânzărilor 
becurilor economice. 
   
         Cei care optează pentru o astfel 
de soluţie sunt în general oamenii 
care aparţin clasei înalte, tinerii şi 
firmele, acestea din urma au fost 
primele care au optat pentru becurile 
ecologice. 
  
         Mulţi dintre cei care au utilizat 
astfel de becuri s-au plâns de forma 
acestora, că se potrivesc foarte greu 
corpurilor de iluminat, dar acum au 
aparut mai multe forme. Cele mai 
utilizate sunt cele lungi, scurte, ro-
tunde, sau în formă de ciupercă.  

Radu Mădălin 

orice aplicaţie practică este în-
soţită de procese verbale afer-
ente. Termeni precum refolosire, 
recondiţionare nu sunt deloc 
străini personalului tehnic din 
această instituţie. Aşadar, în loc 
să casăm, preferăm să adaptăm, 
să folosim drept material didac-
tic atât de necesar într-o şcoală
cu profil tehnic. Nu trebuie uitat 
faptul că toate clasele din institu-
ţia noastra au semnat procese 

COLEGIUL TEHNIC 
"AUREL VLAICU"a demon-
strat de-a lungul timpului ca ştie 
să îmbine eficienţa cu rigurozi-
tatea. Acest lucru se vede in 
primul rând în modalitatea prin 
care multe din materialele, in-
strumentarul tehnic  uzat sunt 
refolosite, adaptate şi aplicate în 
proiectele practice. De aseme-
nea, trebuie menţionat faptul că 

verbale privind instructajul de 
protecţia muncii. Toate aceste 
lucruri nu ar fi posibile dacă
şcoala nu ar beneficia de oa-
meni care ştiu că într-o peri-
oadă de criză ca aceasta pe care 
o traversăm noi, este ab-solut 
necesar să ştim să ne folosim 
resursele...atâtea câte sunt...   

Tehn. Mîndru Valerica

Să economisim energia—Becuri economice sau incandescente? 

UTILITATEA LUCRURILOR INUTILE 
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Energia este 
esenţa vieţii. 

Cel mai ieftin 
bec ecologic 

din lume 
rezistă 60 de 

ani 



Ne vom aminti peste 
ani de acest moment unic, 
atunci când o să ne bem îm-
preună cafeaua. Un eveni-
ment fără prea multă semnifi-
caţie la momentul respectiv, 
dar o amintire frumoasă pen-
tru viitor. Vom sta toţi şi ne 
vom aduce aminte cât ne-am 
chinuit, cât ne-am implicat şi 
ne-am dat silinţa ca totul să
iasă minunat. Chiar şi anu-
mite persoane care nu ne 
aşteptam să ne ajute, de 
acestă dată au fost lângă noi 
şi s-au implicat în organi-
zare. Anul acesta, fiind clasa 

a 12-a am organizat balul 
bobocilor. Am fost uimiţi în 
mod plăcut. Eu am avut 
marea onoare să fiu atât or-
ganizatoare, cât şi prezenta-
toare. Încântată la început de 
acest drept, ajunsesem înainte 
cu două zile de bal să-mi fac 

griji, având im-
presia că nu e totul 

foarte bine organizat. 

      A venit şi ziua balului! 12 
noiembrie 2010, la ora 19 se 
începea, trebuia să fie totul 
pus la punct până la ultimul 
detaliu. După ce am făcut 
cumpărăturile şi ne-am pregă-
tit pentru prezentare ne-am 
întors pentru o repetiţie finală. 
Ultima repetiţie a fost ac-
ceptabilă dar nu perfectă aşa 
cum îmi doream eu. 

       Emoţiile ne invadau pe 
toţi, ne gândeam cum va fi şi 
ne temeam să nu fie un eşec. 
Concursul a început! Şase 
perechi au defilat prin faţa 
spectatorilor, a juriului şi a 
invitaţilor speciali. Chiar de la 
prima probă am rămas sur-
prinşi, descrierile şi prezenţa 
scenică au fost excepţionale. 
Ne-au mai revenit puterile şi 
cu mai multă încredere am 
pornit spre următoarele probe. 
Pauzele au fost încântătoare, 

invitaţii au plutit în ritmuri de 
vals şi cha-cha, precum fata 
doamnei director Guguilă, 
Elena, sau Sava Florin. De 
asemenea, magia a plutit 
printre noi atunci când 
Marius şi-a arătat talentul şi 
nu vom uita de senzualitatea 
dansului oriental prezentat de 
Andrei şi partenera sa. 

La final am ales 
câştigătorii, iar eu m-am sim-
ţit ca o zână bună când i-am 
pus Teodorei coroana de miss 
şi Cătălin a primit titlul de 
mister. Cu dezamăgiri şi bu-
curii a trecut, a rămas doar o 
amintire. O amintire fru-
moasă pe care eu cu siguranţă
nu o voi uita. 

                          Alina Lungu 

A FOST ODATĂ … BALUL BOBOCILOR 2010 
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“Pentru mine a fost o 
experienţă plăcută din 
care am învăţat ceva, 
anume că echipa este 

totul” 
Teodora Corban,  
Miss Boboc 2010 



               Îl cunoaşteţi cu toţii 
pe Marius Presură din clasa    
a- 9-a B. De două luni, de 
când a început şcoala, e o 
adevărată vedetă, toţi 
colegii îl admiră, iar pro-
fesorii au avut ocazia să-i 
cunoască măiestria la Balul 
Bobocilor. 
 La 16 ani, se poate 
spune că este un magician 
cu acte în regulă. Primul 
„număr de magie” pe care l-
a realizat a fost un truc sim-
plu cu carţi. Apoi, drumul 
urmat a fost unul neaşteptat. 
„Atunci mi-am dat seama 
că aş putea face magie, iar 
acum pot spune că sunt de-
pendent de această artă”, 
povesteşte Marius. 
 De aproape patru 
ani participă la tot felul de 
petreceri, spectacole, baluri 
şi oamenii îl aplaudă fre-
netic. Dar, ca în orice 
domeniu,  ş i  aceasta 
„meserie” presupune să vii 
mereu cu elemente noi, lu-
cru nu tocmai uşor. 
 „Într-adevăr, ai ne-
voie şi de ceva talent şi să 

îţi placă ceea ce faci. Din 
punctul meu de vedere un ma-
gician trebuie sa ştie sa facă 
"de toate". Ai nevoie şi de ac-
torie şi de mult mai multe ele-
mente. Munca iţi dezvoltă 
toate aceste ramuri”. 
 Zilnic, are nevoie de 
mult efort depus pentru această 
artă. „Nu este uşor să practici 
magia. Trebuie să munceşti 
continuu, iar cel mai mult timp 
trebuie să îl iroseşti în faţa 
oglinzii. Este locul în care îmi 
petrec cea mai mare parte a 
timpului liber, repetând acelaşi 
număr de zeci de ori. Nu-mi 
pare rău, pentru că iubesc ceea 
ce fac, iar prin acesta pot face 
oamenii sa zâmbească. Mi-am 
dat seama că magia este peste 
tot, dacă ştii să o creezi”. 
 Cea mai mare dorinţă 
a lui Marius este ca această 
artă să se dezvolte mai mult şi 
în ţara noastră şi să fie apreciat 
pentru ceea ce este.”Nu vreau 
să schimb cu nimic viaţa pe 
care o am. Şi mi-ar plăcea să 
evoluez cât mai mult posibil în 
tot ceea ce fac.” 

 Altfel, el este un elev 
obişnuit, puţin neastâmpărat, 
cu pasiuni specifice vârstei, îi 
place să asculte muzică şi de-
senează cu talent. Nu-i place 
dacă cineva nu-l ascultă, nu-i 
place muzica de proastă cali-
tate şi nici mâncarea prea 
multă şi nesănătoasă. Statutul 
de mică vedetă îl inco-
modează, ar vrea să fie tratat 
la fel cu ceilalţi elevi. 
 Să sperăm că, peste 
ani, se va vorbi de „noul 
David Copperfield”, iar noi 
vom fi mândri că îl cuno-
aştem. 
 

Prof. Codreş Carmen 

MAGIC MAN 

Şi avem şi alte vedete…... 
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“Adevăratul 
secret al 

magiei stă în 
performanţă” 

David Copperfield 



 Cărţile, 
prilej de relaxare şi 
răsfăţ spiritual , au 
fost zilele trecute la 
mare cinste cu ocazia 
organizării a celei 
de-a 17 ediţii a Târ-

gului de Carte „ Gaudeamus” , 
găzduit de galeriile ROMEXPO 
din Bucureşti, în perioada 18-22 
nov. 2010. 
 Lectura, devenită în ulti-
ma vreme activitate perimată (din 
punctul de vedere al elevilor) şi-a 
găsit adepţi în rândul tinerei gene-
raţii, fapt dovedit de prezenţa unui 
număr foarte mare de adolescenţi 
la evenimentul monden. Şcoala 
noastră a fost reprezentată de ele-
vii claselor a 10-a A, a 11-a A şi a 
13 AaBa. Vizita la Târgul de Car-
te a fost prima activitate din ca-
drul unui proiect mai vast care se 
derulează pe parcursul anul şcolar 
2010-2011. „ Mirajul lecturii în 
şcoală” urmăreşte dezvoltarea 
gustului pentru lectură al elevilor 
şi formarea lor ca cititori iniţiaţi şi 
dincolo de porţile şcolii.  Numai 
citind poti intelege tainele univer-
sului ! Cartea este învǎţǎtorul care 
te conduce la bine, te face sǎ te 
bucuri, sǎ râzi şi sǎ plângi.  O 
carte te trimite la alte cǎrţi şi toate 
formeazǎ baza trainicǎ a culturii 
noastre, care nu poate fi 
dezvoltatǎ mai frumos decât prin 
lecturǎ. Importanţa lecturii este  
evidentǎ şi e un instrument care 
dezvoltǎ posibilitatea de comuni-
care între oameni, fǎcându-se eco-
ul capacitǎţilor de gândire şi lim-
baj. 

Gustul pentru citit nu 
vine de la sine, ci se formeazǎ 
printr-o activitate susţinutǎ a fac-
torilor educaţionali, o activitate 
caracteristicǎ prin rǎbdare, 
perseverenţǎ, continuitate, voinţǎ. 
Orientarea elevilor spre lectură nu 

se poate realiza decât cu argu-
mente puternice, care să aibă 
tăria de a îndepărta sau măcar 
diminua factorii perturbatori în 
categoria cărora putem include 
mijloacele audio-video - sofisti-
cate, internetul - cu jocurile şi 
posibilităţile de comunicare 
virtuală şi, mai ales, 
"materialele-temă" redactate şi 
accesibile cu un singur "click". 
Trebuie să-i convingem pe elevi 
să citească mai mult şi acest 
lucru îl putem face explicându-
le ce pot descoperi ei prin par-
curgerea textului scris - emoţii, 
sentimente, trăiri, identificarea 
cu personajele, libertatea de a 
alege, de a lua atitudini, a co-
menta. Lectura unei opere dintr-
o carte este forma cea mai com-
pletă, utilă şi deplină, aducătoa-
re de satisfacţii intelectuale şi 
emoţionale superioare din punct 
de vedere al receptării mesaju-
lui unei opere (vizionarea frag-
mentului de film - lectura din 
operă, lectura operei dramatice 
şi dramatizarea scenică a aces-
teia). 
      Aflaţi la prima experienţă 
de acest gen, elevii au fost în-
cântaţi de ceea ce au descoperit 
la Târgul de Carte, de modalită-
ţile atractive prin care fiecare 
editură încerca să îşi ademe-
nească potenţialii cititori , de 
varietatea editurilor care au 
răspuns invitaţiei organizatori-
lor ( peste 350! ), de modalităţi-
le inedite prin care au fost pro-
movate volumele , apariţii mai 
noi, sau mai vechi, carte rară 
sau obişnuită, „ lectura de va-
canţă” , cea de toate zilele. 
      Excursia a fost continuată 
cu o vizită la Cimitirul Bellu , 
la aleea scriitorilor unde se 
odihneau de secole slujitorii 

tăcuţi ai limbii române. Ce a 
reprezentat pentru participanţi 
această activitate aflăm de la 
câţiva dintre ei : 
 Diaconu Andrei (cls a 11-a 
A) – „A fost o experienţă inte-
resantă prin care am descope-
rit lucruri noi . Am avut ocazia 
să vedem chiar şi unele ediţii 
vechi ale unor cărţi despre 
care tocmai vorbisem la orele 
de curs . Mă refer la  cărţi 
datate din anii 1500-1600 , 
cum ar fi Psaltirea lui 
Dosoftei, pe care nu mă aştep-
tam să o văd acolo.”  
Mihalcea Marian (cls a 11-a 
A) – „ Mi-a plăcut ideea d-nei 
profesoare de a organiza 
aceasta excursie. Este mai 
atractivă decât lectura unui 
referat, la clasă. Ne-am şi 
distrat dar ne-am întors şi cu 
multe materiale promoţionale 
primite  de la cei care au ex-
pus ofertele.” 
Muller Robert ( cls a 11-a A ) 
– „Şi eu am fost încântat de 
această iniţiativă şi mi-ar plă-
cea să se  organizeze şi alte 
activităţi cu caracter practic, 
la mai multe dicipline. E fru-
mos când îmbinăm utilul cu 
plăcutul iar portofoliile pe 
care le vom realiza vor fi do-
vada acestui lucru.” 

     Prof. Claudia Iancu 

O sărbătoare a sufletului  
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Contraste 

 

Cartea este cea 
mai complicată şi 
cea mai măreaţă 
minune dintre 

minunile create 
de omenire în 
calea ei spre 

fericire.    
(Maxim Gorki) 



    Ştim ca violenţa este aceea ce 
îndepărtează pacea, făcându-i 
pe oameni sa se urască între ei. 
Insă indiferenţa are acelaşi sfâr-
şit ca si violenta. Nu degeaba se 
spune că: ,,Indiferenta susţine 
violenţa”, pentru că dacă vom 
rămâne indiferenţi la orice 
abuz, violenţa va creste la fel 
cum o plantă creste dacă este 
udată. Dacă vom găsi putere 
pentru a ,,învinge” indiferenţa, 
atunci vom putea  ,,învinge” 
or ice  t ip  de  v io len ţ ă .                                         
 Otrava sărăciei, ne-
dreptăţii si inegalităţii poate 
conduce la ură, egoism si chiar 
război. Uneori este uşor să simţi 
că îţi pierzi speranţa, dar este 
esenţial să continui să lupţi atât 
pentru tine si pentru cei din jur, 
cât si pentru generaţiile ce vor 
urma.  Dacă există vreun lucru 
care să ne poată deschidă ochii 
către vremuri mai bune, către 
pace, acel lucru este educaţia. 
Toţi copiii au dreptul la educa-
ţie – dar nu orice fel de educa-
ţie, ci una corectă care să aibă 
la bază toleranţa si acceptarea. 
Mediul şcolar este locul de for-
mare al elevilor. Cei mai mulţi 
oameni recunosc rolul educaţiei 
în prevenirea conflictelor si în 
construirea păcii. De asemenea, 
mulţi înţeleg si pericolele iner-
ente care rezultă dintr-un sistem 
necorespunzător de educaţie. 
De aceea trebuie să facem o 
alegere simplă: fie le arătăm 
copiilor cum să continue con-
flictele si violenţele pe care le 
vedem în multe ţări de pe glob, 
fie le oferim un mediu sigur, 
pozitiv, unde să poată învăţa 
cum să aleagă o cale mai bună. 
Pacea începe în mintea copiilor 
motiv pentru care şcoala trebuie 
să fie un loc al păcii, iar pacea 
esenţa educaţiei.  

    Copiii reprezintă viitorul 
societăţii si in societatea de 
astăzi foarte mulţi sunt incapa-
bili să lege prietenii de lungă 
durată, sunt nesiguri pe ei, nu 
au aspiraţii si se expun ris-
curilor. Dezvoltarea economică 
globală accentuată si inegalită-
ţile tot mai mari între oameni îşi 
lasă amprenta asupra dezvoltării 
tinerilor. Aceştia au nevoie de 
ceea ce am avut dintotdeauna 
nevoie – hrană adevărată (nu 
fast-food), jocuri adevărate 
(spre deosebire de distracţiile 
sedentare oferite de ecranul 
televizorului), experienţă di-
rectă în lumea în care trăiesc, si 
interacţiune cu adulţii impor-
tanţi din viata lor. Ei au nevoie 
de asemenea de timp si răbdare.             
Mai mult, copiilor si tinerilor le 
sunt negate drepturile, inclusiv 
dreptul la educaţie.  Prin educa-
ţie, tinerii se formează, se cul-
tivă si e dezvoltă. Sportul poate 
fi considerat, in acest sens,  un 
drept al fiecăruia fiind un ele-
ment esenţial al drepturilor la 
educaţie si cultură, prin inter-
mediul căruia tinerii se dezvoltă 
fizic si intelectual, îşi cultivă 
încrederea de sine, cât si re-
spectul faţă de cei din jur. Spor-
tul încurajează viata socială si 
culturală prin faptul că uneşte 
persoane si comunităţi si ajută 
la înfrângerea diferenţelor. De 
asemenea, ajută la înlăturarea 
prejudecăţilor, stereotipurilor, 
diferenţelor culturale, ignoran-
ţei, intoleranţei si discriminării.  
Promovarea tolerantei si mode-
larea atitudinilor fata de diferite 
opinii, in sensul unei deschideri 
reciproce si al solidarităţii tre-
buie să fie scopul educaţiei si să 
aibă loc in toate şcolile. Mi-
jloacele de informare in masă 
sunt pe măsură să joace un rol 
constructiv, in acest sens, fa-

vorizând dialogul 
si dezbaterile 
libere si deschise, 
propagând valorile 
toleranţei si evidenţiind 
pericolul indiferenţei faţă de 
expansiunea ideologiilor si 
grupurilor intolerante. Visul 
nostru trebuie să fie con-
struirea unei societăţi non-
violente, o societate care nu 
este lipsită de toate conflic-
tele, dar în care aceste con-
flicte sunt aplanate re-
nunţând la violenţă si discrimi-
nare si manifestând un compor-
tament tolerant faţă de cei din 
jur. Toleranţa este armonia în 
diferenţe, iar acceptarea diferen-
ţelor este elementul esenţial al 
existentei noastre ca fiinţe so-
ciale. Toleranţa înseamnă cuno-
aşterea, recunoaşterea si accep-
tarea modului de a fi diferit al 
persoanelor.  „Diversitatea nu 
este ceva rău, ci un bine”, 
Jhon Stuart Mill.                                        

            Prof. Oana  

                      Cluciuniuc 

Pacea incepe cu noi 

  “Pacea începe cu noi"…. Vreţi să ştiţi de ce? 
Deoarece noi, oamenii, nu suntem conştienţi de cursul 
existenţei noastre din fiecare clipă. Suntem nişte 
oameni dezechilibraţi, hoinărind  fără ţintă prin 
deşertul minţilor noastre. Unii consideră că răzbunarea 
e cea mai bună alegere, dar în momentul acela nu se 
gândesc că o inţelegere ar fi mai bună decât să îi porţi 
ură unui om toată viaţa. Aşadar, hai să ne luam de 
mână şi să spunem "Nu Razboiului", hai să ne iubim şi 
să ne ajutăm unii pe ceilalţi, că doar avem o singură 
viaţă. 
                                             Diana Coşeru, cls. 9B 

Educaţia despre pace începe în şcoală 
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       SUNTEM ACEIAŞI.….ŞI TOTUŞI ALŢII 

 Ne ştiti...suntem fostul Grup Şcolar Industrial Metalur-
gic Galaţi...Ne-am schimbat numele şi  vrem să schimbăm şi 
mentalitatea despre noi. Metalurgicul? De cate ori nu aţi auzit 
că suntem un liceu de periferie din toate punctele de vedere? 
Hai să arătăm ca nu e aşa! Să demonstrăm că în liceul nostru 
există o mulţime de lucruri frumoase şi interesante, să demolăm 
încet-încet prejudecaţile despre noi, să arătăm cine şi cum sun-
tem de fapt. 

                                                                       Prof. Monica Carp 

COLEGIUL TEHNIC “AUREL VLAICU”, GALAŢI 

COLECTIVUL 
REDACŢIONAL 

Despre noi 

 

 Fiecare realizare omenească ne aduce 
în suflet bucurie şi lumină. Orice număr al 
publicaţiei noastre şcolare este un lucru deo-
sebit, dar şi un examen.         
      Ne dorim ca această revistă să reflecte  şi 
în viitor viaţa noastră, cu mândrie şi demni-
tate. 
     Aşteptăm în continuare întrebări la care 
puteţi primi răspuns, vrem să vă alăturaţi 
nouă şi să demonstrăm împreună că putem 
lupta cu prejudecăţile, că merită să învăţăm 
să trăim frumos,  că ne putem autodepăşi.  
      Vă dorim tuturor să aveţi nişte Sărbători 
pline de bucurii, să vă învăluiţi în lumina lor 
şi să profitaţi de aceste momente unice, ire-
petabile. 

 
Colectivul de  

redacţie. 
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