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Dumici Dan,  

Lic. Teoretic N. Iorga 

Botosani - Aspiratia 

imaginarului spre infinit 

Diaconu Eduard, Prof. 

Neagu Carmen, Liceul 

de Arte, Buzău 
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Nicolae Sevastiana, 

Liceul “Sf. Maria”, 

Galaţi 

Călin Gabriela—Alina 

Liceul “Sf. Maria”, 

Galaţi 
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Butură George, Şc. Nr. 5, Galaţi 

Chiriac Oana 

Cristina , prof. 

Mik Mihaela 

Adelina, Clubul 

Elevilor Huşi 

Prietenii 

internationale 
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Experiente europene_Vasilachi Laura_Gafincu Anda 

Berezanu Stefan, 

prof. Mik Mihaela 

Adelina, Clubul 

Elevilor Huşi 

 Prietenii europene 
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Cădulencu 

Raluca, Prof. 

Neagu Carmen, 

Liceul de Arte 

Buzău 

  

Alionte Roxana, 
Prof. Neagu 
Carmen, Liceul 
de Arte Buzău 

Tolbaşu Claudia, 
Prof. Neagu 
Carmen, Liceul 
de Arte Buzău 
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Popescu 
Oana, Prof. 
Neagu 
Carmen, 
Liceul de Arte 
Buzău 

Stoica 
Roxana, 
Prof. Neagu 
Carmen, 
Liceul de 
Arte Buzău 
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Dinu Raisa, 
Prof. Neagu 
Carmen, 
Liceul de Arte 
Buzău 

  

Bratosin Miruna, Prof. Neagu Carmen, Liceul de Arte Buzău 
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Rogoz Diana, 
Prof. Neagu 
Carmen, 
Liceul de Arte 
Buzău 

  

Duţă Elisea, Prof. Neagu Carmen, Liceul de Arte Buzău 
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Hussein 
Wallid, 
Prof. 
Neagu 
Carmen, 
Liceul de 
Arte Buzău 

Cimpoiaşu Patricia, Prof. Neagu Carmen, Liceul de Arte Buzău 
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Zdrânc Andreea, Topârcian Alexandru, Farcaşiu Răzvan - Colegiul Tehnic “Dorin Pavel”, Alba Iulia  
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Lupu Rusalina, clasa a X-a, Liceul Teoretic “Meşterul Manole”, prof. coord. Sergiu Jelibovschi  

Etwinning - Aventură şi creativitate 

Bagrin Alexandrina, clasa a VII-a, Liceul Teoretic “Meşterul Manole”, prof. Bagrin Tamara 
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Prodan Serafina, Liceul Teoretic 

“Meşterul Manole”, prof. Pleşca 

Liuba 

Contiz Doina,  

Liceul Teoretic “Meşterul 

Manole”,  prof. coord. Liuba 

Pleşca 
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Lumea eTwinning 

 Elev: Căpăţînă Andreea Ionela clasa a IX –a A 
Profesor coordonator: Teclu Adriana 

Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu” Galaţi 

Europeni fiind 
Toţi ne adunăm pe 
Wiki space sau pe platformă 
Iniţiind proiecte în fel şi chip 
Nenumărate oportunităţi de a 
Ne exersa diverse competenţe 
Impărtăşim idei, tradiţii, 
cunoştinţe 
Ne aventurăm în mediul virtual 
Generând bucurie şi prietenie. 
 
O lume fascinantă 
 
Creată pentru noi 
Orice distanţă e atenuată 
Muncim cu drag ca într-o 
echipă 
Uniţi în toate devenim 
eTwinneri. 
Niciodată separaţi 
Indiferent de ţară sau culoare 
Toţi suntem egali 
Alături prin limbile străine 
Trecem de bariere şi comunicăm 
Engleza şi franceza ne ajută să lucrăm. 
 
Despre 
Europa 
 
Invăţăm mai mult 
Ne cunoaştem mai bine ca popoare 
Vorbim pe Chat 
Aşa ca într-o familie. 
Twinspace e pentru mine 
A doua casă 
Revin cu drag oricând 
ETwinnerii să îi revăd şi să-i ascult !  

 
  

 
Fii pregãtit cãci nu va fi uşor. 

Trebuie sã lupţi pentru ce-ţi doreşti, 

Scopurile sã ţi le îndeplineşti 

Cu o personalitate de învingãtor. 

 

Etwinning înseamnã pentru mine 

Speranţa oferitã pentru tine 

Mergi pe drumul cel bun 

Şi schimbã ceva acum! 

 

În noi te încrede 

Şi speranţa nu ţi-o pierde! 

Îţi spun din experienţã 

Etwinning înseamnã perseverenţã. 

 

Pentru mine, 

Pentru tine, pentru oricine, 

Dar mai ales o sanşa rarã 

Nicidecum o povarã. 

 

Punţi peste lume 

Elev: Manolache Bogdan 
Profesor coordonator: Mistrianu Ema-Violeta 

Clasa a XI a N, Colegiul de Industrie Alimentarã „ 
Elena Doamna” 
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Habarova Margareta 
Clasa X-a, Liceul Teoretic ,,Meșterul Manole” 

Prof. Sergiu Jelihovschii 

  1.   Cum sosește-n lume floarea? 
Cum se rumenește mărul? 
Cum apare-n vis culoarea? 
De ce albastru este cerul? 
 

2.   Nu-I nimic în lumea asta 
întîmplător cum ni se pare! 
Doar dacă deschizi fereastra 
Poți simți raze de soare. 
 

3.  Doar de pui în gînd semință, 
Zilnic apă de-i aduci, 
Dacă ai desctul credință, 
Floarea-n tine e atunci! 
 

4.  Daca am prieteni care 
La frumos se ostenesc, 
E ușor în așa stare, 
Visul să mi-l împlinesc. 
 

5.  Să lucrăm la aceeași masă 
Visul să ni-l întrupăm, 
Să zidim în doi o casă, 
În ea lumea să-mpăcăm. 
 

6.   În ea țări întregi s-apară, 
Să mîncăm frățește-o pîine, 
Granițele să dispară! 
Să visăm! Că poate-i mîine! 

 
 



Pagina 124 

Contraste, Nr. 11, 22 martie 2014, ISSN 2247 – 0158. Simpozionul “Etwinning - o comunitate de  
învăţare” 

Secţiunea a III-a 
POEZII CU INIMA 

                        Ioana Caramatescu 
                                 Clasa a II-a A, Şcoala 

Gimnazială Nr. 28, Galaţi 

 
 

UŞĂ DESCHISĂ SPRE CREAŢIE 
Într-o lume neagră, 

Apare o uşă…se deschide… 
Şi se arată o lumină. 

Intru şi acolo… este veselie  şi 
frumos, 

O uşă de creativitate. 
 

 

ZBORUL 
În nori, vântul se împleteşte în păr, 
E aşa frumos, dar diferit de lumea 

noastră. 
Vreau să pot zbura, 

Magie. 
 

 

O LACRIMĂ DIN TEIUL 
TINEREŢII 

Afară, în teiul aurit, 
O frunză a căzut, 

E ca o lacrimă plăpândă, 
Ca o rouă argintie! 

Frumuseţe! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Învăţătorului 

Învăţătorul meu, 
Tu eşti acea lumânare 

 Care arde cu propria-i viaţă! 
Tu eşti acel Om 

Care m-ai pus pe mine, Copilul, 
În spaţiul sacru al inimii! 

 

 

Copilărie dunăreană 
 

Flacăra vieţii şi focul speranţei 
S-au unit împletind miresme de tei. 

Hazlie şi jucăuşă în frumoase vremuri, 
Îndrăgind speranţa, 

Iubind, cu inima bătând, 
Mereu aici şi mereu acum, 

Cu dragoste! 
 

 

Darul meu 
Au răsărit stele 

Şi gândurile mele sunt aproape de ele. 
Întind o mână şi apuc în palmă una… 

Deodată multe s-au aprins, diamante care 
cad lent 

Ca o ploaie strălucitoare 
Peste oraşul meu, 

Este darul meu  pentru tine, 
Locul copilăriei mele fericite! 

 
POEZII DIN SUFLET 

Petra Ana Mirică- Bobiţ 
Scoala Gimnazială Nr. 28, Galaţi 

Clasa a II-a 
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 9 MAI, ZIUA EUROPEI ȘI A ROMÂNILOR  INDEPENDENȚI 

COLEGIUL TEHNIC ”AUREL VLAICU”, GALAȚI 
AUTORI: PETRILĂ JAN, PĂVĂLUCĂ IULIAN 

COORDONATOR DE PROIECT: 
Prof  XENIA CORINA ANGHEL 

ARGUMENT 
            Ziua de 9 Mai este semnificativă pentru români și euro-
peni: în data de 9 mai 1877 s-a proclamat independenţa de stat a 
României, la 9 mai 1945 Germania și-a recunoscut înfrângerea în 
cel de-al doilea război mondial, iar la 9 mai 1950 s-a propus crea-
rea proiectului de unificare a Europei. 
            Plecând de la aceste semnificaţii profunde ale zilei de 9 
Mai,  am dorit să reamintim  și să facem cunoscuți românii și 
europenii care au făcut posibile aceste realizări, integrându-le 
într-un proiect internațional care să creeze perspective noi. 
            Am dorit să împărtășim realizările noastre, din sec. XIX-
XX, care au făcut din România un stat european modernizat de 
un conducător de naționalitate germană, Carol de Hohenzollern, 
să facem cunoscut sacrificiul soldaților căzuți pe frontul celui de-
al doilea război mondial, să vedem care au fost poiectele celor 
doi francezi- Robert Schuman, Jean Monnet- care au creat unita-
tea europeană, pe la 1950. 
          În cei 48 de ani ai domniei sale (cea mai lungă domnie din 
istoria statelor românești), Carol I a obținut independența țării, 
datorită căreia i-a și crescut imens prestigiul, a redresat economia, 
a dotat România cu o serie de instituții specifice statului modern 
și a pus bazele unei dinastii. A construit în munții Carpați castelul 
Peleș, care a rămas și acum una dintre cele mai vizitate atracții 
turistice ale țării. După războiul ruso-turc (1877-1878), România 
a câștigat Dobrogea (dar a pierdut sudul Basarabiei), iar Carol a 
dispus ridicarea podului peste Dunăre, între Fetești și Cernavodă, 
care să lege noua provincie de restul țării.        
          Robert Schuman și Jean Monnet sunt considerași drept 
părinții fondatori ai Uniunii Europene. În mai multe rânduri 
miniștri, inclusiv al Afacerilor Externe, apoi, președinte al Consi-
liului de Miniștri al Franței, au exercitat și funcția de președinte 
al Parlamentului European, între 1958 și 1960. 
          Ne-am găndit să facem cunoscute aceste realizări colegilor 
noștri, și elevilor europeni din orașele în care s-au născut 
personalitățile europene, Sigmaringen, Germania, locul nașterii 
lui Carol de Hohenzollern, Luxemburg, orașul lui Robert 
Schuman și Cognac, Franța, orașul lui Jean Monnet, care au con-
tribuit la realizarea acestor evenimente legate de data de 9 mai, 
prin realizarea unor parteneriate de colaborare.  
          Am pus la punct și o listă de activități, începând cu realiza-
rea grupului de participanți, apoi o să creăm o pagină de 
Facebook pentru proiectul nostru și un blog unde vor fi postate 
lucrările noastre, vom face în fiecare școală participantă o 
expoziție fotografică care să facă cunoscute activitățile din pro-
iect, apoi vom putea, poate organiza călătorii prin orașele 
personalităților pe  care le-am ales. 
            

ACTIVITĂȚI DIN PROIECT: 
              
 „Excurs prin ţările Uniunii Europene” – 
prezentări power-point ale valorilor culturale, 
ştiinţifice, literare, ale brandurilor economice 
ale statelor din Uniunea Europeană, jurnal de 
proiect, publicarea pe Twin Space a materiale-
lor realizate. 
„Reflectarea cuceririi Independenţei de stat 
a României în opere de artă”, prezentări 
powe point, galerie de  fotografii, postări wiki. 
”Drepturi şi libertăţi pentru europeni” – 
petiții care să facă referire la o situație prin care 
s-a încălcat un drept garantat, unui prieten, unei 
rude, prin care se solicită repararea situației, 
soluțiile fiind propuse de partenerii de proiect, 
fiind publicate apoi pe blogul proiectului. 

 
 REZULTATE AȘTPTATE: 

               Implicarea noastră în această activita-
te este benefică, oferind colegilor prilejul de a-i 
sensibiliza pentru aprecierea adevăratelor valori 
culturale şi de simţire românească şi europeană.                 
Sunt create momente de reflecţie asupra valori-
lor umane, a talentelor şi a creativităţii poporu-
lui român, care contribuie la educarea în spiri-
tul frumosului şi autenticităţii. De asemenea, 
vom cultiva spiritul de toleranţă, acceptarea 
celuilalt, cooperarea în cadrul proiectului a 
unor elevi de etnii diferite, vom interacționa cu 
colegi de aceeași vârstă din Europa, pentru a le 
afla părerile, impresiile și vom încerca realiza-
rea unui traseu care să lege orașele menționate 
în proiect. 
                 Poate anul viitor vom reuși să călăto-
rim pe urmele celor care au luptat pentru a rea-
liza ceva ce am dorit de două secole, să deve-
nim independenți, sau să putem deveni cetățeni 
europeni, să putem vizita țările europene fără 
vize, să putem vedea tot ceea ce s-a construit cu 
sacrificiile înaintașilor noștri. 
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  Prima mea experienţă e-Twinnig 
Nistor Diana , Clasa a IVa B 

Şcoala Gimanazială Nr. 22 Galaţi  
Prof. Îndrumător: Tanasaciuc Valentina  

 Prima dată când 
am aflat despre acest tip 
de proiect a fost în urmă 
cu doi ani. Nu prea mi-a 
fost foarte clar ce anume 
însemna acest proiect. 
Până atunci tot mai fost 
implicaţi în tot felul de 
proiecte. Ba mai mult 
avusesem musafiri din 
Turcia, Bulgaria, Polonia, 
Germania, Norvegia, dar 
atunci deşi musafirii erau 

în faţa noastră nu am interacţionat cu ei.  
Când am fost anunţaţi că va trebui să confecţionăm 

felicitări pentru diferite persoane din mai multe şcoli ale 
Europei mi-am zis: „ Super! E ceva ce ne pricepem eu şi 
colegii mei cel mai bine!” Atelierele de lucru desfăşurate la 
sfârşitul săptămânii au fost pline de forfotă. Fiecare dintre 
noi încerca să facă o felicitare cât mai originală şi cât mai 
bine executată. La final, eu am realizat 12 felicitări . Eram 
foarte încâtată de ce ceea ce realizam de fiecare dată. 
Aceasta a fost partea cea mai uşoară,  inclusiv şi partea în 
care am completat urările de „ Crăciun ferict!” şi „ Un an 
nou fericit!” atât în limba romană, cât şi în limba engleză. 
Fiind mai mici şi mai puţin iniţiaţi în tainele limbii engleze 
am cerut ajutorul doamnei profesoare de engleză care ne-a 
învăţat cum să scriem aceste urări corect. Greul a fost 
atunci când a trebui să intrăm pe platforma e-twinnig. Şti-
am să folosim calclatorul , telefoanele smart, dar despre 
cum să intrăm pe o astfel platformă de învăţare nu cunoş-
team nimic. Noroc că avem în clasă toată aparatura de care 
aveam nevoie şi peste program încercam să postăm despre 
grupul clasei noastre, despre ţara pe care o reprezentăm, dar 
şi să aflăm noutăţi despre partenerii noştri. Surprizele noas-
tre au început să vină odată cu felicitările pe care le pri-
meam. Erau din ce în ce mai numeroase cu fiecare zi!. Pa-
noul făcut cu ele mi-a permis ca în fiecare pauză să 
calătoresc prin ţari depre care nici măcar nu auzisem. 

Având posibilitatea de a pleca acasă cu nişte felici-
tări de la prietenii mei din afara granişelor ţării am realizat 
că în cufăraşul meu cu amintiri preţioase şi-au făcut loc 
câteva care îmi vor permite toată viaţa să-mi amintesc că 
distanţele dintre ţări se pot apropia doar cu un gând bun. 

Felicitări noi am 
primit 

Am şi trimis 
Ne-am bucurat 

Şi ne-am distrat! 
 

 Cu aceste impresii am rămas eu în urma 
participării la proiectul „ Global Chirstmas cards” . 
Şi acum îmi amintesc momentele în care am auzit 
numele unei activităţi al cărei nume nici nu-l pu-
team pronunţa bine. Dacă mă întreba cineva despre 
ce era vorba îi spuneam că facem felicitări pentru 
copii aflaţi în alte ţări. Astăzi când sunt cu doi ani 
mai mare şi după ce am mai participat la alte două 
proiecte, „April weather, rain and sunshine both 
together” sau „European Calendar for 2014” pot 
spune că un proiect de genul acesta înseamnă să îţi 
faci noi prieteni cu care să poţi comunica într-un 
mediu virtual într-o limbă străină. Totodată am aflat 
că o idee de proiet se construieşte în echipă, echipa 
fiind mixtă.  E greu să te obişnuieşti să comunici 
într-o limbă pe care nu o vorbeşti decât la orele de 
limbă engleză şi atunci pe nişte subiecte nu întot-
deauna atractive, dar noii prieteni te ajută de fiecare 
dată dându-ţi variante care exprime cel mai bine 
ceea ce vrei să spui. 
 Îmi doresc ca eu şi prietenii pe care mi-am 
făcut din Polonia, Grecia să ne întâlnim şi dincolo 
de spaţiul virtual. Cred că aceasta este cee a ce îi 
lipseşte un proiect tip E-Twining. 

Sper ca o dată cu vârsta provocările acestor 
tipuri de proiectesă fie mai mari , iar noi românii să 
fim adevăraţi amabasadori ai ţăarii pe care o repre-
zentăm.  

Proiecte de neuitat 
Iacob Mihaela  

Prof. Îndrumător : TanasaciucValentina 
Clasa a IVa B 

Şcoala Gimanazială nr. 22 Galaţi 
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Povestea unei idei 

Dobrica Lavinia-cls X 
                                              Prof. coordonatori: Horgos Maria, Macelaru Adela 

                                            Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu” Ploieşti 

 
       E 3:00 a.m., lumea mea s-a imbatat de mult 
timp cu mirosul dulce al somnului si a fost furata 
in totalitate de el. Am adormit si eu acum 4 ore 
dar am una din zilele acelea pe care le are oricine 
o data pe saptamana, pe luna, pe an, "sufar" de o 
insomnie. Mintea mea a nascut o idee furata. 
Imaginatia mea imi joaca feste, am vazut undeva 
o reclama cu "BUILD YOUR FUTURE WITH 
YOUR HANDS" iar, fara prea multa bagare de 
seama, am visat-o. Mi-am pus capul pe perna si 
m-am inecat in rochia neagra plina cu praful 
stelelor  noptii. 
     Am visat acest titlu "BUILD YOUR FU-
TURE WITH YOUR HANDS" dar nu asa, l-am 
visat colorat in verde si in visiniu, cu serpisori in 
loc de "I" si cu un hipopotam in loc de "O", un 
pui de hipopotam ce-i drept. Eram eu intr-o fab-
rica, intr-o fabrica de vise; erau aici elevi geniali, 
sudenti creativi, oameni cunoscuti. Se lasau pe 
"mana" aparatelor din fabrica mea care se numea 
"BUILD YOUR FUTURE WITH YOUR 
HANDS", ciudat pentru ca tocmai am vazut 
aceste cuvinte undeva, nu imi amintesc, incerc sa 
nu uit dar deja totul este in ceata, poate am visat 
sau doar mi-am imaginat, mintea mea este 
bolnava, bolnava la gandul ca intr-o zi toata 
creativitatea mea va fi conservata dar uit de titlu 
si merg mai departe, aceasta problema aproape 
ca n-a existat. Si e frumos, e colorat, e creativ, 
imi place, normal ca imi place, este lumea mea, 
este mintea mea, rod al imaginatiei mele, conti-
nui sa merg si inteleg ca toti cei de acolo sunt 
viitorul, inteleg ca trebuie sa construiesc viitorul, 
sa investesc in ei, in el defapt, in viitor.  

 
 
 

       Ajung intr-o sala, sus deasupra usii scria 
"Professions we can learn" am spus ca nu am ce 
pierde si am intrat. Aici l-am cunoscut pe dr. 
Avram George. Era om de stiinta si cunostea foarte 
bine lumea jucariilor, acum ca scriu asta.. suna un 
pic ciudat dar in vis mi se parea cat se poate de ne-
cesar. Acest domn avea un pacient, nu i-am aflat 
numele, nici nu era important atat timp cat eu 
voiam decat sa aflu ce se intampla cu el. Acest dr. 
Avram incerca sa-i cunoasca pacientului trecutul, 
sa-i cunoasca copilaria si jucariile sau jocurile care 
l-au marcat, intr-un mod placut vreau sa spun. Am 
aflat ca pacientul a fost umbrit de existenta surorii 
lui si, desi avea acces la orice jucarie din lume, el s-
a simtit foarte atras de papusile Muppets pentru ca i 
se pareau amuzante si ajunsese sa se refugieze in 
ele. Dr. mi-a explicat ca acest lucru il face vulner-
abil in fata cruzimii de aceea trebuie sa evite 
aceasta profesie. Pentru el este buna munca la bi-
rou, fara prea mult stres. Considerandu-se un copil 
ignorat, toate rautatile il poti lovi din plin. 
     Trec mai departe si vad o usa mare. Usa era col-
orata ba in roz, ba in rosu, ba in albastru.. ma 
opresc si imi doresc ca usa sa fie gri dar ea se face 
mov. Gasesc o galeata si o vopsesc, dupa un timp 
observ cum vopseaua mea isi schimba culoarea, ma 
enervez si ea se face toata rosie, imi place rosul iar 
usa se face imediat alba, albul chiar ma linisteste. 
Ma uit deasupra ei unde scria "The real life", fug, 
incerc sa uit usa pentru ca odata iesita de aici, nu 
ma mai pot intoarce, fug cu disperare dar usa ma 
urmareste, e visinie. Usa ma prinde, iese de acolo o 
idee care ma prinde de mana si fuge cu mine spre 
viata adevarata, reala. Ma trezesc brusc si ma gas-
esc scriind, scriu "Povestea unei idei". Sper ca intr-
o zi, mica mea fabrica sa fie un proiect real pentru 
ca este pacat, atata imaginatie si atatea 
cunostiente ... este pacat sa le pierdem.  
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Era o zi friguroasa de iarna. Pacat ca anotim-

pul acesta nu prea isi merita numele. Nu cadea nici 
macar un fulg, un fulg misterios, ratacit, sa ne faca si 
noua ziua mai buna. 
Eu copila curioasa, am iesit afara si m-am uitat spre 
cer si am vazut un fulg. Fericita de acest lucru l-am 
prins repede. Surpriza a fost de proportii, caci el nu s-a 
topit, ba chiar mi-a vorbit. 
       -Hei, tu! zise el pe un ton putin ridicat. 
       -Eu? Intreb uimita. 
       -Da,tu. 
       -Esti real?Sau imaginatia mea este foarte 
plictisita? 
       -Da sunt real,ma gandeam ca ai chef de o 
plimbare. 
       -Chiar ai aparut intr-un moment bun.Chiar vreau 
sa ma plimb putin. 
       -Ghici ce? Zburam si eu linistit si vantul asta rau 
m-a lipit de un geam. 
       -Si? Te-ailovit? Esti bine? 
       -Sunt bine, multumesc pentru griji. Stai linistita. 
       -Ai vazut ceva?De ce esti asa grabit? 
        -Mai bine hai sa iti arat. 

Iar in acel moment o dara de lumina ma trase 
in sus, imi era putin teama,dar nu puteam da inapoi. 
Nu dupa mult timp am ajuns. Eram undeva la un 
geam, era o camera putin intunecata, aranjata, 
ordonata. La birou era asezata o tanara roscata care 
muncea din greu. In ochii ei verzi se vedea dorinta, se 
vedea pasiunea cu care facea totul. Am aruncat un 
ochi si pe monitor, era un proiect international 
eTwinning. 
            -Interesant, nu? Imi sopteste fulgul, privindu-
ma cu drag. 
        A pocnit din degete si am aterizat pe un norisor 
pufos. Acolo erau miliarde de fulgi concentrati la 
calculatoare. Unul cauta filmulete, altul comenta la 
postari. Unii chiar faceau niste chestionare, altii 
raspundeau la intrebari. 

Totul parea asa real. Si mi-am 
zis:“Alexandra,de ce nu faci lucrul asta posibil?” Iar 
atunci m-am trezit pe pamant, la mine in camera.Si am 
inceput cercetarile. 

Iar dintr-o zi plictisitoare de iarna mi-am creat 
a doua familie. 
 

 Mă numesc Erdogan Deniz, sunt elev în clasa a IX-a în 
cadrul Colegiului Tehnic “Toma N. Socolescu” din Ploieşti şi 
aceasta este povestea mea legată de proiectul e-twining “Our 
favourite European film”, ce a fost prezentat la ora de limba şi 
literatura română. Profesorul nostru ne-a oferit posibilitatea de a 
participa la un astfel de proiect. Exact de acest lucru aveam ne-
voie ca să îmi etalez ideile legate de filmele romaneşti şi nu nu-
mai.  
 Iubesc filmele. Am peste 50 de DVD-uri (toate legale, 
nu cred în piraterie, mai ales că se pierde din calitatea imag-
inilor). Acum, am devenit un cunoscător şi aleg filme potrivite 
pentru a le vedea. La sfârșitul anului 2013, pot să spun că am 
văzut doar șase filme proaste din aproximativ 100. M-am gândit 
la tehnica și ritualul pentru a alege un film perfect.  
 Astfel, am să vă prezint ideile mele legate de alegerea 
unui film, idei pe care le-am postat şi pe situl e-twining. Există 
cu siguranță moduri de a îți da seama dacă vei avea o experiență 
teribilă înainte de a vedea un film. Uneori, atunci când alegi un 
film slab și insistentele prietenilor sunt prea puternice pentru a 
nu merge, sunt sigur că te vei simţi ca și cum ai eșua în viață, cel 
puţin eu aşa mă simt. Sau, mai rău, ce se întâmplă dacă alegi un 
film pentru a îl vedea cu familia și tu nu știi despre o scenă nud.  
 Eu nu am de gând să propun unghiuri corespunzătoare 
sau filosofii existențiale legate de film, dar s-ar putea vă placă ce 
veţi auzi. În acest mod îmi place să văd actori buni, cu elemente 
de natură și efecte vizuale ce pun în evidenţă toată gama de 
imagini posibile. Îmi place, de asemenea, ca scenariul să abia un 
dialog amuzant, inteligent și emoționant. Un exemplu în acest 
sens este “Pulp Fiction”. Personajele dezvoltate, interesante și 
multidimensionale sunt un plus pentru mine şi în general cred că 
pentru toţi ce vor căuta un film bun.   
 Dacă acest lucru nu este posibil, eu recomand inclusiv 
căutarea dezvoltării unui caracter puternic pe durata întregului 
film. Cred că originalitatea este rară, dar întotdeauna binevenită, 
iar umorul și distracția sunt esențiale pentru orice comedie și 
chiar pentru filme de acțiune și dramele de familie. 
 Principalul criteriu pentru un film bun este să te atragă 
și să rămână cu tine pentru mai multe zile după ce-l vezi. Dacă s-
ar realiza şi conexiunea emoțională sau mentală înseamnă că s-a 
realizat o bună utilizare a timpului. 
 Eu, personal, merg, de asemenea, pentru un film care ar 
putea să fie o reprezentare satirică cu privire la lumea noastră 
sau problemele personale, dar unii oameni doresc doar să se dis-
treze la film. Este alegerea fiecăruia. Îmi place să văd ceva mai 
profund decât o băltoacă, dar dacă filmul este doar pentru diver-
tisment este perfect în regulă cu mine. Succes la vizionare şi nu 
uitaţi că filmele româneşti au venit puternic din urmă şi pe lângă 
premiile pe care le-au obţinut, prezintă satiric o lumea în plină 
transformare.        

Secţiunea a III-a 
Filmul proiectului meu e-twining 

Erdogan Deniz, clasa a IX-a, 
                   Prof. coordonator: Dragomir Marian 
   Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu” Ploieşti 



Pagina 129 

Contraste, Nr. 11, 22 martie 2014, ISSN 2247 – 0158. Simpozionul “Etwinning - o comunitate de  
învăţare” 

Secţiunea a III-a 
e-Twinning in viata adolescentului  

 
Butucaru Emanuel Tito, Clasa a XI-a 

                                              Prof. coordonatori: Horgos Maria, Macelaru Adela 
                                            Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu” Ploieşti 

 Alaturi de cativa profesori coordonatori 
si un grup de colegi organizati si cu initiativa de 
a-si impune ideile si principiile in legatura cu 
anumite probleme sociale si academice, am 
demarat doua proiecte in cadrul e-Twinning.  

Primul proiect la care particip si anume 
“Teachers need students” are dorinta de a reduce 
si eventual eradica absenteismul si abandonul 
scolar, enuntand si exemplificand anumite 
aspecte negative care sunt cauzate de aceasta 
forma de abordare a liceului.  

Din cauza ignorantei, influentei mass-
media, entertainment-ului si anturajelor 
daunatoare caracterului si psihicului 
adolescentului, multi aleg sa absenteze sau sa 
abandoneze liceul, fara a se gandi la 
repercursiunile negative din viitor si la statutul 
social care regreseaza dupa aceasta actiune. 
Majoritatea elevilor au alte valori primordiale si 
nu acorda destul timp asimilarii de cunostinte,  
alegand sa renunte la invatamant. Multi aleg 
acest lucru datorita problemelor familiale, a 
situatiei materiale precare sau a lipsei de interes.  

Cu acest proiect vrem sa inlaturam 
factorii care influenteaza aceste alegeri si sa 
evidentiem faptul ca educatia este extraordinar 
de importanta in orice fel de mediu si nu trebuie 
influentata de activitatile sau  problemele din 
afara scolii ci trebuie gestionate intr-un mod 
armonic.  

Totodata, vrem sa aratam ca un viitor fara 
educatie este un viitor iluzoriu si fals, omul 
necesita educatie in toata perioada vietii, in 
special in perioada de formare a bazelor 
caracterului si psihicului, adica in perioada 
adolescentei.  

Al doilea proiect la care particip  se 
numeste “Teacher for a day”, care este una din 
cele mai frumoase experiente academice la care 
am avut onoarea sa iau parte.  

 
         

Proiectul are ca idee empatia dintre profesor 
si elev, oferindu-ne ocazia de a putea preda o lectie 
in fata clasei la un obiect pe care ni l-am ales si ne 
pasioneaza. In acest fel putem resimti viata de zi cu 
zi a unui profesor macar la un nivel mai redus, dar 
putem intelege ideologia.  

Totodata, acest proiect ne ajuta sa ne 
observam capacitatea noastra de a comunica cu un 
grup de oameni si de a ne etala si arata cunostintele, 
ne ofera incredere in sine si ne ajuta sa ne 
cunoastem mai bine pe noi insine. Acest proiect ne 
ajuta sa evoluam din punct de vedere oratoric si 
creeaza o perspectiva mai buna asupra cadrelor 
didactice, oferindu-ne o legatura mai stransa si o 
comunicare mai usoara. 

Participarea la aceste proiecte in cadrul e-
Twinning m-a format din punct de vedere psihic si 
mi-a dat sansa sa experimentez lucruri noi si sa 
cunosc oameni noi. Am invatat mai bine ce 
inseamna lucrul in echipa intr-un mediu organizat si 
am invatat cum sa-mi gestionez si exteriorizez 
cunostintele academice in fata unui grup. In acelas  
timp, am invatat importanta invatamantului si 
educatiei in viata noastra si am realizat ca trebuie sa 
apreciez si sa-mi dedic mai mult timp acestora. Am 
avut sansa de a-mi pune amprenta intr-o miscare ce 
doreste schimbare si am avut sansa sa-mi expun 
propriile principii si idei in legatura cu problemele 
abordate de proiecte. 
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Vara, soare, distracţie, relaxare totală! 

Peronul unei gări, în drum spre casă, după o va-

canţă de neuitat. Grup de prieteni numeros, aş-

teptând trenul spre casă, de mai bine de 45 de 

minute. Începem să dăm primele semne de 

pliciseală, aşezaţi la umbra unui copac. Lângă 

noi, un alt grup de călători, printre care o bătrâni-

că de peste 80 de ani, aşezată chiar pe scaunul de 

lângă mine. Par să se fi întâlnit întâmplător, deşi 

se cunosc de multă vreme. Împărtăşesc amintiri, 

se întreabă  despre cunoştinţele lor comune, po-

vestesc întâmplări de peste ani. Noi împărtăşim 

amintiri proaspete despre vacanţă, ne amuzăm, 

regretăm ca ne întoarcem acasă. 

Distrată, ridic mâna şi rup o  frunză din 

copacul la umbra căruia stăm, în timp ce vorbesc 

cu unul dintre prietenii noştrii. Din stânga mea 

aud glasul bătrânei, cald şi blajin : Nu rupe! Îl 

doare! Mi se pare că nu am auzit bine. Bătrânica 

repeta: Nu rupe! Îl doare! Prima reacţie, mută, 

este una de iritare, condensând în ea toată esenţa 

conflictului dintre ignoranţa tinerească şi înţelep-

ciunea bătrânească: ”Ce-ţi pasă dumitale, ce ştii 

dumneata? Mă stăpânesc însă, şi–mi întorc privi-

rea către ea. Încremenesc! Bătrâna se uită la mi-

ne cu o privire la fel de caldă şi blajină ca şi vo-

cea pe care am auzit-o mai devreme. Nu există 

nici o urmă de răutate, iar în ochii ei albaştri 

lucesc 2 lacrimi mari şi curate, ce i se rostogolesc pe 

obraji în timp ce repetă aproape în şoaptă. “Îl doare!” 

Nu ştiu dacă am să pot reda vreodată în cuvinte 

ce am simţit în acele clipe, dar am ştiut, atunci, că n-am 

să mai rup niciodată o frunză dintr-un copac, n-am să 

mai fac nimic din ce ar putea să o facă pe bătrână să 

plângă de mila pomilor, a florilor, a naturii întregi. Bă-

trâna părea să fi citit în sufletul meu hotărârea mea de-o 

clipă, mi-a zâmbit mulţumită şi s-a ridicat îndreptându-

se către trenul ce tocmai intrase în staţie.  

 Nu am mai întâlnit-o niciodată, sunt câţiva ani 

de atunci, poate acum ne priveşte de undeva de sus, dar 

chipul ei încă îmi stăruie în minte, ori de câte ori stau la 

umbra unui copac, ori de câte ori particip la o acţiune 

destinată protejării mediului. Regret că nu am avut cura-

jul să-i vorbesc, să-i sărut mâna şi să-i mulţumesc, pen-

tru că de la ea am învăţat să iubesc natura şi să încerc să 

am grijă de toate frumuseţile pe care ea, natura, ni le 

dăruieşte necondiţionat tuturor, tineri sau bătrâni, bogaţi 

sau săraci. Ştiu însă că m-a iertat şi că îşi doreşte să 

transmit mai departe mesajul ei către toţi cei cărora nu 

le pasă, şi fac rău unui copac, unei flori, sau oricărei altă 

părticică din mediul înconjurător atât de afectat de polu-

are şi degradare: Nu rupeţi, nu distrugeţi! Natura suferă, 

o doare!  Bucuraţi-vă de aer curat, de peisaje mirifice, 

de parfumul florilor, de liniştea şi răcoarea pădurilor, de 

susurul izvoarelor, de albastrul infinit al mărilor şi ocea-

nelor, dar păstraţi-le aşa pentru cei care vor dori, peste 

ani şi ani, să le vadă cu adevărat şi nu doar să afle des-

pre ele din poveştile noastre,  “ale bătrânilor”. 



V-aţi întrebat vreodată de ce apar 
neînţelegerile dintre oamenii? De ce, une-
ori, ne e greu să comunicăm? De ce sim-
ţim, uneori, că oamenii sunt greu de abor-
dat? Vi s-a întâmplat vreodată să vreţi să 
transmiteţi unei persoane o informaţie şi 
să nu ştiţi cum să îi spuneţi? Mie mi s-a 
întâmplat şi cineva mi-a zis o poveste 
interesantă.  

Într-o poiana cu multe flori 
proaspete şi colorate, soarele pătrundea 
printre firele fragede de iarbă, mângâind 
cu căldură întreaga natură conferindu-i 
frumuseţe şi strălucire. Norii duceau o 
lupta permanentă cu soarele, dar soarele 
era cel mai bun soldat al naturii şi învin-
gea, în final, toţi norii de pe cer. În poiana 
era un „sat” minunat al furnicilor – care 
cărau bucăţele de mâncare, al albinelor - 
care adunau polen în timp ce regina depu-
nea ouă şi al zânelor - aceste vietăţi care 
se nasc odată cu primul zâmbet al unui 
bebeluş. Ele pictau aripile fluturilor, tre-
zeau animalele la venirea primăverii şi 
controlau fenomenele naturii. Ştiu că unii 
dintre voi nu credeţi în aceste fiinţe, dar 
eu vreau să vă determin să priviţi în tre-
cut, în acea perioadă în care magia era 
piatră de temelie a copilăriei, să închideţi 
ochii şi să vă imaginaţi povestea.  

O fetiţă numită Aurora într-o zi 
de trei aprilie, a zâmbit pentru prima oară 
la vârstă de şase luni. În momentul acela 
un fulg dintr-o păpădie a zburat până în 
satul acela, minunat, unde s-a transformat 
într-o zână. Ca şi pe fetiţă, pe zână au 
numit-o Aurora. Ele erau asemănătoare: 
amândouă aveau ochi verzi, părul maro, o 
inimioară pe braţ drept semn de naştere şi 
aceleaşi sentimente. Dacă fetiţa răcea şi 
zână răcea, dacă zână tuşea şi fata tuşea, 
dacă fetei îi plăcea să picteze şi zânei îi 
plăcea să picteze. Fetiţă a crescut, dar şi 
zână a crescut.  

Fetiţă numită Aurora a ajuns în 
clasa a şaptea. Pe cinci august i s-a pus o 
întrebare: ’’de ce oamenii se ascund de 
unele lucruri?’’.  

Zâna, gândind ce gândea şi feti-
ţa, s-a întrebat de ce oamenii nu trebuie să 
ştie de existenţa zânelor şi de ce nu pot 
comunica între ei. Prietena ei cea mai 
bună i-a explicat că oamenii vor să le cap-
tureze şi vor să le facă teste, vor să le  
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 studieze viaţa în cele mai mici amănunte 
şi vor să le ţină captive. Dar micuţa zână 
era sigură că nu toţi oamenii sunt răi şi că 
unii sunt chiar drăguţi.  
 Ea a început să îşi construiească 
un balon. Balonul era făcut din frunze şi 
coşuleţul era din coajă de copac. Zâna 
ştiind că există o fetiţă minunată, numită 
Aurora, s-a hotărât să o găsească. Pentru 
a putea ieşi din poiană trebuia să plece 
dis de dimineaţă. Ca să ajungă la Aurora 
trebuia să găsească o hartă cu locul unde 
s-a auzit prima dată râsul cristalin al Au-
rorei. Toate hărţile erau ţinute într-o că-
bănuţă numită ’’zâne la drum’’. Şi zână 
noastră a trebuit să treacă peste marea 
roşie, drept înainte pe podul acadelelor, 
urmând drumul curcubeului, trecând pe 
lângă copacul îndoit, în pădurea de argint 
unde era căbănuţa. Zâna, luptând cu vân-
tul, a ajuns la marea roşie, a poposit pu-
ţin pe mal unde o buburuză a întâmpinat-
o cu o bucată de măr şi o frunză mare 
călduroasă. Zână s-a împrietenit cu bubu-
ruza şi a invitat-o să vină cu ea în aventu-
ră. Aceasta a aceptat. Ajungând la podul 
acadelelor, ele nu aveau voie să treacă cu 
balonul în zbor. S-au aşezat pe o piatră şi 
au început să se uite în jur, gândindu-se 
ce ar putea face. Dintr-o dată, zîna a zărit 
un melc care se apropia de ea şi i-a venit 
o idee. L-a întrebat pe melc dacă ar vrea 
să o ajute să treacă podul fiindcă este 
foarte lipicios şi nu poate păşi pe el. Mel-
cul a fost de acord aşa că a început să 
meargă spre pod lăsând în urmă lui o 
dară care îi permitea zânei să treacă cu 
uşurinţă. Zâna trăgea şi balonul de o 
frânghie. Ajungând la sfârşitul podului, 
zâna l-a întrebat pe melc dacă ar vrea să 
vină cu ei în această călătorie. Melcul a 
acceptat cu bucurie. Zburând cu balonul, 
cei trei au zărit curcubeul şi l-au urmărit 
până la copacul îndoit unde... au găsit 
cabana! Zâna a intrat, a cerut harta cu 
drumul care ducea spre fetiţa Aurora. În 
cabană era un viching care îi dădu harta 
veche scrisă pe o foaie de pergament. 
Ducându-se în balon şi deschizând harta 
zâna a observat că are de parcurs un 
drum lung. Pentru a ajunge la Aurora 
trebuia să meargă pe râu în jos, peste 
munţii gri, pe lângă mlaştina 
Zgârâicioasa, pe deasupra turlii colorate,  

pe sub arcada de piatră, pe lângă o her-
ghelie şi un parc cu flori multicolore.  
Călătorind în zbor, urmând râul, a început să 
se întunece aşa că au hotărât să poposească 
la sfârşitul râului. Dis de dimineaţă au conti-
nuat aventura spre munţii gri unde era foarte 
frig. Ajungând la mlaştină, s-au înălţat sus 
pentru a putea să vadă unde este turnul colo-
rat. Deasupra mlaştinii balonul s-a agăţat 
într-o creangă, ceea ce i-a făcut pe aventuri-
erii noştrii să fie obligaţi să se oprească pen-
tru scurt timp. Dar acesta a fost un obstacol 
minor pentru ei. S-au îndreaptat lin, prin aer, 
spre turla colorată, ridicându-se foarte sus. 
Şi au trecut şi peste turlă cu bucurie. Mer-
gând cu încredere spre arcada de piatră au 
ajuns la o herghelie unde s-au străduit să nu 
fie văzuţi de oameni. Au ajuns şi în ultima 
locaţie: parcul cu flori. Lângă parc se afla o 
căsuţa drăguţă, care era a Aurorei. Zână s-a 
dus să o caute dar nu era nici o urmă că 
cineva ar locui în acea casă. Foarte obosită 
şi tristă, zâna cu prietenii ei au poposit pe 
timpul nopţii între petalele unei lalele. O 
fetiţă culegea lalele şi, întâmplător i-a cules 
şi pe prietenii noştrii. I-a dus în camera ei.  
Când zână, trezindu-se a încercat să iasă la 
lumina, a zărit o fetiţă cu o panglică în mâna 
gata să lege florile. Zâna s-a speriat şi a fugit 
în cel mai îndepărtat colţ al camerei. Fetiţă a 
fost foarte amuzată de această mică vietate 
ciudată. După un timp au început să comuni-
ce şi să se înţeleagă bine. Zâna a aflat că pe 
fetiţă o cheamă Ana. Ana a întrebat-o pe 
zână de unde este şi ce caută. Zână i-a adre-
sat o întrebare: voia să ştie de ce oamenii şi 
chiar zânele nu pot conunica direct, fără 
ocolişuri. Ana i-a spus că fiinţele sunt sfioa-
se şi le este teamă de prejudecăţile pe care 
ceilalţi le pot avea. Atunci zână a înţeles de 
ce fiinţelor le este greu, uneori, să comunice 
şi a hotărât să se întoarcă acasă. Prin această 
poveste am vrut să vă arăt de ce unii oame-
nii nu sunt deschişi într-o comunicare, pen-
tru că le este frică de reacţia altor oameni 
sau se tem că nu vor fi apreciaţi sau iubiţi. 
Acum puteţi deschide ochii şi ... nu aveţi 
decât două variante. Una este să staţi într-un 
colţ, singur, trist şi ignorant şi a două este ... 
să spuneţi ce aveţi de spus: deschis şi liber, 
fără să vă temeţi de ce spun alţii!  
 

 
SFÂRŞIT! 
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Un cer avem, şi-acela plin de stele, 
Tu unde eşti? Că nu te văd  prin ele… 
Visez sau chiar tu lângă mine stai? 
Aş vrea să înţelegem chiar acelaşi grai…
  
 

 

Şi azi e mâine, iar mâine este azi, 
Când tu şi eu vom fi doi camarazi 
Ce luptă… pentru – aceeaşi nobilă dorinţă! 
Râzând, sperând, cu gândul la credinţă. 
 

 

Suntem copii şi râsul ne uneşte, 
Acelaşi glas…ce simplu se grăieşte, 
Dar vreau ca tu, copilule străin, 
Să strigi, să vrei, şi într-o clipă vin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţara mea e România, are mare, munte-n ea 
Şi mai are chiar  şi- o deltă  cum nu are ni-
menea. 
 
Belgienii au bomboane, ciocolată fel de fel, 
 
Nemţii au maşini, motoare şi sunt aşi în a 
şofa. 
 
Italienii  ne dau pizza, paste şi brânzeturi, 
 
Iar francezii şansonete! 
 
Olandezii flori: lalele şi zambile, astromelii 
 
Şi de mergi în Spania, tu de-acolo vei afla 
 
Cum e să mergi la coridă sau să asişti la 
partidă între Barca şi Real 
 
Iar apoi poţi reveni 
În a ta ţară natală, 
 
Unde deschizi internetu 
Şi te vezi cu cei pe care, la coridă, la parti-
dă, 
 
Ai strigat cât ai putut : 
Ole! S-o luăm de la-nceput! 
 

 

 

CETĂŢEAN…EUROPEAN 
ELENA OANCĂ 

C. N. ,,COSTACHE NEGRI GALAŢI, Clasa a II-a A 
PROF. ÎNV. PRIMAR TROTUŞANU GINA 
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