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 Primul număr al revistei noastre a fost dedicat Zilelor şcolii, martie 2001, ocazionate de aniversarea a 35 de ani 

de la inaugurarea liceului si a 125 de ani de la naşterea lui CONSTANTIN BRÂNCUŞI - patronul spiritual al şcolii. 



La ceas aniversar 
 

Interviu realizat de elevul Dumitriu Cristian, din clasa  XII- C, cu domnul profesor Mihai Creţu, 
 directorul Colegiului Tehnic “ C. Brâncuşi “. 

 
 

 
 

În fiecare an Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” îşi 
sărbătoreşte patronul spiritual prin activităţi si manifestări 
specifice. 

Anul acesta se împlinesc 42 de ani de la înfiinţarea şcolii 
şi 129 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi. Cu 
aceasta ocazie intre 3 – 5 martie vor avea loc manifestări 
culturale, întreceri sportive, sesiuni de comunicări ale 
cadrelor didactice şi elevilor. 

În prezentul interviu realizat de elevul Dumitriu Cristian 
cls a 12-a C ne propunem să discutăm cu domnul director, 
profesor M. Creţu, despre realizările şcolii şi despre resursele 
materiale şi financiare din anul şcolar 2006 – 2007. 

 
- D. C. Vă rugăm să ne spuneţi cum s-a modernizat 

şcoala noastră în acest an şcolar ? 
- M. C. În fiecare an şcolar depunem un efort susţinut 

pentru modernizarea ei. Cea mai bună dovadă o constituie 
clădirea principală a şcolii, care a fost modernizată cu bani de 
la Banca Mondială. În anul şcolar 2006 – 2007 au continuat 
mai ales dotările din bugetul local, din care s-au cumpărat 
şase calculatoare performante, s-a amenajat o sală de forţă 
şi un cabinet de mecatronică în sala 12. 

 
- D. C. Clădirea principală a şcolii a cunoscut cele mai 

multe prefaceri si modernizări ? 
- M. C. Este adevărat că în acest an ne-am orientat spre 

modernizarea şi dotarea acestei clădiri, fiind lambrizate toate 
coridoarele şcolii, au fost parchetate toate sălile de clasă, au 
fost achiziţionate 60 de bănci noi, 100 scaune, 14 dulapuri, 
precum si mobilierul necesar pentru casieria şcolii. 

 
- D. C. Şcoala are din acest an o sala modernă pentru 

festivităţi si serbări şcolare. 
- M. C. Am socotit că este foarte important ca activităţile 

şcolare, să se desfăşoare într-un cadru adecvat. Ca urmare 
această sala a fost amenajată cu lambriuri, geamuri noi, 
parchet nou, precum şi un mobilier adecvat. 

 
- D. C. Şcoala s-a aliniat la noile standarde şi prin alte 

realizări ? 
- M. C. Adevărat, şcoala s-a aliniat noilor standarde mai 

ales prin dotarea cabinetelor de informatică, prin amenajarea 
şi dotarea cabinetului de mecatronică în sala nr. 12, prin 
amenajarea unei săli de forţă, pe lângă sala de sport a şcolii. 

Lor le putem adăuga şi alte realizări, printre care 
enumerăm sistemul camerelor video, cu ajutorul cărora 

putem supraveghea mai ales clădirea centrală, întrarea în şcoala 
şi terenul din curtea şcolii. Socotim că această investiţie era 
foarte necesară şi utilă, deoarece şcoala are mai multe clădiri, iar 
clădirea centrală este folosită ca loc de trecere în celelalte. Ca 
urmare starea disciplinară s-a îmbunătăţit simţitor. 

 
 

(interviu în cabinetul directorului – foto: Radu Nemeth) 

 
- D. C. Alte preocupări privind baza materială a şcolii ? 
- M. C. Conducerea şcolii este preocupată permanent de 

îmbunătăţirea bazei materiale. Toate spaţiile sunt funcţionale, 
îndeplinind condiţiile de microclimat corespunzător, prin 
dimensiuni, luminozitate, igienă, confort. Conducerea şcolii are 
preocupări pentru îmbunătăţirea confortului ergonomic al elevilor, 
prin modernizarea grupurilor sanitare, a bazei sportive si pentru 
igienizarea lor. 

În anul şcolar trecut clădirea C a intrat in atenţia noastră şi au 
fost înlocuite toate uşile sălilor de clasă, urmând ca modernizarea 
propriu-zisă să se realizeze în acest an şcolar. 

 
- D. C. Ce îndemn adresaţi elevilor prin intermediul revistei? 
- M. C. Să se bucure de noile prefaceri ale şcolii şi să se 

ridice la nivelul acestora prin rezultate bune la învăţătură şi alte 
ocazii, precum concursurile pe meserii şi olimpiadele şcolare. 
 
 

Dumitriu Cristian Cls a 12-a C 
Email: dcristidumi@yahoo.com 

 

 



 
MIRCEA ELIADE ŞI CONSTANTIN BRÂNCUŞI 

două genii ale culturii româneşti 
 
 

 
Personalitate marcantă a 
culturii române şi universale, 
Mircea Eliade s-a remarcat ca 
publicist, scriitor, profesor, 
filozof, istoric etc. 

 
 S-a bucurat de 
recunoaştere şi apreciere atât 
în ţară cât şi în străinătate, 
fiind premiat cu premiul 
,,Techirghiol – Eforie” pentru 
romanul Maitreyi; a fost numit 
membru în Comitetul 
Societăţii Scriitorilor Români 
care l-a sărbătorit pentru 

editarea operei lui Haşdeu, membru al Societăţii Asiatice din 
Paris, membru al mai multor Academii din America, Marea 
Britanie, Austria, Belgia etc. Celebritatea sa a fost confirmată 
prin decernarea titlului de doctor Honoris Cauza al 
Universităţilor din Yale, La Plata(Argentina), Chicago, 
Lancaster, Paris(Sorbona), precum şi al Ripon College, Boston, 
Law Salle din Philadelphia, Oberlin ş.a. 
 
 A fost sărbătorit şi elogiat, iar opera sa a fost tipărită 
în limba franceză, engleză, germană, spaniolă,, italiană şi 
română. Din păcate, în propria ţară, Eliade a fost ales în propria 
ţară, Eliade a fost ales abia în 1990 membru postmortem al 
Academiei Române. 
 
 Încă din tinereţe, sub influenţa lui Nae Ionescu, 
Eliade a fost preocupat de fundamentarea creaţiei sale literare 
pe nişte percepte estetice ferme. El respinge literatura ca joc 
pur al intelectualului, manierismul, sentimentalismul, 
ideologizarea de orice formă, apreciind autenticitatea 
enigmatică, similară purităţii genezei. 
 
 Mircea Eliade intenţiona să scrie o carte despre 
începuturile artei literare, o ,,preistorie a literaturii” din etapa 
nediferenţierii de religie. Prefigurarea ei o constituie volumele 
de eseuri Oceanografie, Fragmentarium, La Mandragore, 
Aspecte ale mitului. 
 
 ,,Dacă arta şi în primul rând arta literară – poezia, 
romanul – vor cunoaşte o nouă Renaştere în zilele noastre, ea 
va fi produsă de redescoperirea funcţiei mitului, simbolurilor 
religioase şi comportamentale. În fond, ceea ce fac de 
cincisprezece ani încoace nu este cu totul străin de literatură… 
S-ar putea ca cercetările mele să fie considerate într-o zi ca o 
încercare de a regăsi izvoarele uitate ale inspiraţiei” – nota 
Mircea Eliade în ,,Fragments d’un journal”. 
 Una din personalităţile marcante ale culturii noastre, 
Constantin Brâncuşi, mai precis, ,,Viaţa şi opera” artistului au 
constituit pretextul sau ,,subiectul” a numeroase opere literare 

dintre care amintim 
câteva: Coloana infinită, 
Pasărea Sfântă, Măiastra, 
Monumentul din Indor. 
 
 Mircea Eliade  a 
cunoscut şi îndrăgit şi el 
această uriaşă 
personalitate. Primul 
elogiu adus lui Brâncuşi e 
un articol despre Muzeul 
satului românesc, în care 
consideră că genialul 
nostru sculptor, ,,poartă 
aceeaşi pecete stilistică şi 
se revendică de la aceeaşi matcă ţărănească ca şi Lucian 
Blaga”. De la prima sa apreciere, Eliade sesizează cum cel ce 
a revoluţionat arta modernă a ştiut să imprime specificul 
românesc creaţiilor sale. Punerea pe acelaşi plan – valoric şi 
de structură – a lui Blaga şi a lui Brâncuşi dovedeşte o 
surprinzătoare intuiţie, sugerând cu aproape jumătate de veac 
în urmă intrarea lor în universalitate prin unicitatea 
caracteristicilor naţionale. 
 
 În studiul Brâncuşi şi mitologiile , Eliade insistă şi 
argumentează sistematic că Brâncuşi a văzut în Coloana fără 
sfârşit un motiv folcloric românesc, o axă a lumii care susţine 
cerul, stabilind în acelaşi timp legătura dintre cer şi pământ. 
Influenţa mişcărilor de avangardă şi a celor din lumea arhaică 
africană au declanşat reîntoarcerea la lumea copilăriei, la arta 
specific românească. ,,Cu siguranţă Brâncuşi a auzit vorbindu-
se despre Coloana Cerului în satul său natal sau în stânele din 
Carpaţi, unde a ucenicit ca păstor. Imaginea l-a obsedat, fără 
îndoială, căci, aşa cum vom vedea, ea se integrează în 
simbolismul înălţării, al zborului, al transcendenţei… Forma 
romboidală ne aminteşte arhitectonica stâlpilor olteneşti”. 
 
 Brâncuşi considera Coloana sa de la Târgu Jiu o Axis 
Mundi. Lucrările ştiinţifice ale lui Mircea Eliade urmăresc 
diferitele faţete ale acestei Coloane universale, legând cerul de 
pământ. 
 
 Aforismul cel mai îndrăgit de către Brâncuşi este ,,Eu 
n-am căutat de-alungul întregii mele vieţi decât esenţa 
zborului…….zborul ce fericire!” Zborul, ca simbol al ascensiunii, 
al transcendenţei, al depăşirii condiţiei umane este, de altfel, 
miezul afinităţii celor două genii: Constantin Brâncuşi şi Mircea 
Eliade.  

 
 

Bibliotecar: Florica Roibu  
 



Oportunitatea conectării globale 
 

Teme, referate, cărţi de răsfoit si multe ore consumate 
pentru studiul de acasă. Iată responsabilitatea elevului din 
vremurile apuse. Pentru a face un referat, un elev trebuia să 
studieze intens, să meargă la bibliotecă, să înţeleagă bine 
problema si abia dupa aceea să conceapă acel material. Nu 
sunt nici 10 ani de când pregătirea unei teme pentru o materie 
oarecare era cu totul alta decât cea de azi. Elevul selecta 
sursele, descoperea noţiunile implicate si doar ulterior 
concepea materialul. Puţini erau cei care copiau cuvânt cu 
cuvânt pasaje întregi pentru că de cele mai multe ori predarea 
unui referat era însoţită şi de prezentarea acestuia. O muncă 
ce îşi avea rostul ei, cunoştinţele generale devenind astfel mai 
bogate si mai bine fixate. Astfel, nivelul de cunoştinţe generale 
era asigurat şi fixat mult mai bine. Acum lucrurile s-au cam 
schimbat. Dacă are un calculator la îndemână şi cunoştinţe 
minime de căutare pe Internet, orice elev îşi rezolvă temele fără 
prea multă bătaie de cap. Internetul este o sursă de referate 
gata făcute. Totul este acolo. Până mai ieri diferenţa o făcea 
modalitatea de căutare a materialelor. Acum toate sunt frumos 
aranjate pe categorii, materii, ani de studiu, grad de dificultate, 
gata să fie preluate. 

 
Trebuie să admitem că un rol din ce în ce mai pregnant în 

instruirea tinerilor îl are internetul. Fie că e o temă pentru 
şcoală sau pură curiozitate, acesta tinde să înlocuiască tot mai 
mult vechile dicţionare, reviste de specialitate şi alte materiale 
considerate acum incomode. Din păcate, această meteahnă 
s-a transformat într-o veriabilă sursă de referate prin care elevii 
încearcă să-şi păcălească profesorii. Chiar dacă de cele mai 
multe ori operaţia este un real succes în atingerea notelor 
bune, această manieră de “studiu” se dovedeşte ineficientă prin 
superficialitatea ei. Mai mult, bazarea exclusivă pe mediul 

Desen: Rusu Noemi 

online duce în final la o masivă „incultură generală” care în timp 
se manifestă prin slaba asimilare a noilor noţiuni, lipsa de 
creativitate, monotonie. 

 

Referatele, dacă nu sunt dublate de o cercetare extinsă 
pe mai multe planuri, dacă nu vin ca o completare firească a 
stadiului la care se află deja un proiect, nu fac decât sa creeze 
impresia că totul poate fi atins fără eforturi.  

 
„Cred că metodele vechi de studiu avantajează elevul, 

pentru că au fost gândite în aşa fel încât acesta să plece din 
şcoală cu cât mai multe cunoştinţe generale. Noi, profesorii, nu 
dăm elevilor să facă referate doar pentru a-şi umple timpul 
liber, ci pentru a se instrui într-un domeniu, şi acest lucru este 
posibil doar dacă studiază intens acel material, dacă fac singuri 
cercetări. Internetul nu face decât să înveţe aceşti copii că, in 
viaţă, totul se obţine foarte uşor şi ştim cu toţii că nu este aşa", 
- Maria Trifan, profesor de psihologie din Iaşi.  

 
De cealaltă parte a baricadei, elevii consideră foarte 

potrivită  această abordare. "Nu am chef niciodată să mă apuc 
să caut prin biblioteci zeci de cărţi ca să fac un referat. Dacă 
este la îndemână şi trebuie să butonez doar 10 minute ca să-l 
iau gata făcut, de ce nu aş face-o? Îl citesc cu atenţie, înţeleg şi 
cred că rezultatul este acelaşi, ştiu despre ce este vorba, mă 
prezint bine în faţa profesorului şi rămân şi cu ceva în cap", -  
Andrei Guşă, elev în clasa a XI-a.  

 
        Internetul: bun sau rău? O problemă cu răspunsuri 
evidente pentru fiecare din participanţii la joc rămâne încă 
discutabilă. Cert este că elevii reuşesc mult mai repede acum 
sa atingă rezultatele dar munca individuală s-a diminuat 
considerabil. 

 
Prof. Radu Németh 
email: eu@stiu.info 

 



ROLUL şi IMPORTANŢA DISCIPLINELOR de SPECIALITATE 
EXAMENELE de CERTIFICARE a COMPETENŢELOR (ATESTATE) 

între 
OPŢIUNE, OBILGATIVITATE sau NECESITATE? 

 
  

Transformările economico-sociale din ultimii ani, 
descentralizarea economiei şi trecerea la economia de piaţă, 
noile exigenţe de pe piaţa muncii au determinat o atitudine 
nouă şi o responsabilitate sporită a şcolii profesionale şi tehnice 
în formarea şi perfecţionarea muncitorilor şi specialiştilor în 
domeniu. 

Pe de altă parte, accelerarea progresului ştiinţific şi 
tehnologic impune intervenţia statului în reorganizarea 
învăţământului tehnic, atât de nivel preuniversitar cât si 
universitar. Pentru orice stat care doreşte sã promoveze o 
politică educativă coerentă, strategia dezvoltării educaţionale 
trebuie să aibe ca prioritate formarea profesională şi tehnică ca 
investiţie naţională. Gestionarea resurselor umane este şi va fi 
cea mai complexă şi mai importantă activitate de management, 
alături de alţi factori de evoluţie, cum ar fi cei financiari, 
comerciali, tehnici etc.  

Pregătirea generală se asigură prin disciplinele ştiinţifice 
de bază (matematică, fizică,chimie etc.) şi umanist – sociale 
(limba şi literatura română, limbi moderne, istorie, geografie 
etc.). 

Pregătirea de specialitate, realizată prin intermediul 
disciplinelor tehnice, trebuie să asigure dezvoltarea gândirii 
tehnice, asimilarea de cunoştinţe tehnice de bază din  domeniul 
ales, dezvoltarea spiritului practic- aplicativ şi formarea unei 
gândirii economice a viitorilor meseriaşi.  

Nu mai puţin importantă este şi dezvoltarea, la elevi, a 
răspunderii şi a unui comportament adecvat pentru activitatea 
productivă. Fiecare generaţie de tineri care frecventeazã o 
formă învăţământ, se va afla în activitatea de producţie 
materială, socială sau spirituală după un număr variabil de ani 
şi pentru o perioadã relativ îndelungată (30 – 40 ani), ajungând 
aici prin absolvirea unei şcoli de arte şi meserii sau liceu de 
specialitate precum şi alte forme de calificare: şcoli de maiştri, 
şcoli postliceale sau calificarea obţinută prin învăţământul 
superior. 

Ţinând seama de faptul că sistemul nostru de 
învăţământ se doreşte a fi deschis şi continuu, că şi-a propus şi 
abordează atât pregătirea de specialitate cât şi cultura 
generală, activitatea de instruire profesională este proiectată a 
se desfăşura prin mai multe forme de învăţământ, la diferite 
nivele: 

 la nivel de gimnaziu – clasele V – VIII – prin educaţia 
tehnologică se asigură orientarea elevilor spre 
diverse meserii şi profesii; 

 învăţământul profesional (şcoala de arte şi meserii)- 
are drept scop pregătirea tinerilor pentru meserii de 
complexitate ridicată; 

 învăţământul liceal de specialitate – urmăreşte 
asigurarea atât a cunoştinţelor ştiinţifice, şi culturale 
cât şi a celor de specialitate necesare continuării 
studiilor superioare sau pregătirea unei meserii de 
complexitate ridicată; 

 învăţământul postliceal şi de maiştri – asigură 
continuarea specializării complexe pentru o meserie 
dobânditã anterior. 

De menţionat şi faptul că, în paralel cu asigurarea 
conţinuturilor specifice profilului, fiecărei meserii, fiecărui nivel 
de pregătire, în procesul de învăţământ tehnic preuniversitar se 
urmăreşte realizarea unei educaţii tehnologice adecvate a 
tineretului, ca parte integrantă a culturii generale. Acest lucru 
se poate şi trebuie să sporească sensibilitatea tânărului pentru 
tehnică, îl ajută sã dobândească o atitudine receptivă şi 
creatoare faţă de domeniul tehnicii, în general, prin disciplinele 
de profil.  

Obţinerea unei competenţe profesionale, necesară 
desfăşurării unei activităţi în meseria aleasă, este posibilă 
numai printr-o armonioasă şi proporţională îmbinare a 
cunoştinţelor dobândite prin studiul disciplinelor de specialitate 
cu instruirea practică adecvată, pe baza unor cunoştinţe 
tehnice generale şi a unei culturi generale minimale. 

La formarea competenţei profesionale într-o anumită 
meserie participă studiul disciplinelor de specialitate de profil şi 
instruirea practică generală pentru domeniul respectiv. 

Examenele de certificare a competenţelor profesionale 
într-o anumită meserie, organizate la diferite nivele (nivel 1, 
nivel 2, nivel 3), în urma cărora absolvenţii de clasa a X-a şi a 
XI-a, de la şcoala de arte şi meserii, precum şi absolvenţii de 
liceu ruta directă şi progresivă, primesc ,,Certificatul de 
competenţe profesionale” vin să ,,dovedească” abilităţile şi 
compeţentele într-un domeniu, respectiv într-o meserie, la un 
moment dat. 

Există şi o atitudine eronată faţă de aceste examene: 
,,nu dau examenul de atestat, pentru că nu am chef să lucrez la 
documentaţie” sau ,,nu doresc să merg mai departe în meserie 
aşa că n-am nevoie de certificat” sau ,,ştiu eu să fac cutare 
lucru, nu-mi trebuie hârtie pentru asta”! 

Adevărat dar numai până la un moment dat! În viaţă 
însă, necesităţile şi dorinţele apar tot mai multe şi fără partea 
financiară potrivită, apar nemulţumirile şi dorinţa de a câştiga 
mai mult ! Degeaba soliciţi un salar mai mare agajatorului dacă 
nu poţi face dovada calificării tale! Există şi soluţia în care cel 
care te angajează te califică în domeniul respectiv, dar 
contractual eşti obligat să stai o perioadă la acesta. Oriunde în 
lume ai pleca tot ca şi necalificat vei fi plătit.  

Obţinerea ,,Certificatul de competenţe profesionale”, în 
şcoala pe care ai urmat-o, justifică în primul rând anii staţi pe 
băncile şcolii, ani în care s-a investit şi material şi educaţional. 

Printr-o altă prismă privit ,,Certificatul de competenţe 
profesionale”, îţi oferă libertate de mişcare şi de alegere a ceea 
ce-i potrivit şi bun pentru tine! 

În politica economică europeană şi mondială, interesul 
angajatorilor este şi va fi orientat către oameni calificaţi, iar 
interesul angajatului va fi  îndeplinit prin faptul că va fi plătit ca 
şi calificat, la nivelul pe care poate să-l dovedească prin 
,,Certificatul de competenţe profesionale”. 

 
Prof. Ing. Pop Elena, 

Şef Arie Curriculară ,,Tehnologii” 

 



Dragobetele, între tradiţie şi realitate 
 
 
 La 24 februarie, tradiţia romănească îl sărbătoreşte 
pe Dragobete, zeu al tinereţii în Panteonul popular, patron al 
dragostei şi al bunei dispoziţii. În aceeaşi zi, biserica ortodoxă 
sărbătoreşte Aflarea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. 
 Se spune că Dragobete era un fecior frumos, care lua 
minţile fetelor şi femeilor, şi care tot încerca să-i intre în graţii 
Maicii Domnului. Cănd, aceasta a văzut că nu poate scăpa de 
el, l-a transformat intr-o buruiană a dragostei: năvalnicul. 
Floarea este şi astăzi folosită de bătrânele pricepute la 
descântece de dragoste. 
 Dragobetele prevesteşte sosirea primaverii şi din 
negurile timpurilor au ajuns până la noi ecourile unor frumoase 
obiceiuri practicate de stramoşii noştri în această zi magică. 
 Fetele se trezeau de dimineaţă, se îmbrăcau frumos 
apoi plecau să culeagă primele flori: ghiocei, viorele şi 
tămâioase. Acestea erau puse la icoane, unde erau ţinute până 
la Sânziene când căpătau puteri miraculoase. 
 Tinerii, fete şi băieţi, se adunau la marginea pădurii, 
dacă ziua era frumoasă, şi la casa unuia dintre ei, petrecănd şi 
făcând, cu mâncare şi băutură. La această petrecere se 
încheiau logodnele. Jurămintele făcute acum se transformau  
de obicei, în căsătorii, în toamnă. Această logodna de 
primăvara seamană foarte bine cu sărbătoarea română a 
Lupercalilor, de unde se trage şi Sfântul Valentin. 
 În această zi, femeile nu făceau alte treburi, decât 
curăţenie. Sărbătoarea mai era ţinută şi pentru că Dragobetele 
să apere familiile de boli. În această zi, femeile mai aveau 
obligaţia de a hrăni din belşug orătăniile din curte, pentru ca 
anul să fie îmbelşugat. 

Prof. Iova Anamaria 
 

Simptomele singurătăţii 
  
 În spatele lumii stai fără lumină, 
 În pădurea singurătăţii, aştepţi pe cineva să vină 
 Doar vântul te îngână, râul mai suspină, 
 Aştepţi ca nepoţii să te cheme la cină 
 Atunci când în minte amintiri mult prea frumoase ţi se-adună. 
 E o viaţă minunată, ascuns în spatele amintirilor,  
 Fiindcă nu cunoşti monstrul din spatele oamenilor, 
 Pentru că n-ai cerut niciodată ajutorul lor, 
 Când ai avut şi tu, nevoie de puţin ajutor. 
 Trăim, dar nu simţim, într-o mare disperare, 
 Când suntem prinşi de singurătatea cu cele mai mari ghiare, 
 Care rând pe rând, cum trec zilele ne lasă rana tot mai mare. 
 Uite pe zi ce trece, monstrul ne întunecă sufletul 
 După un timp îţi dispare de pe faţă zâmbetul  
 Nu dispera, iubirea te va inunda când ai să-ţi vezi nepoţelul, 
 Dacă simţi simtomele singurătăţii,  
 Conctactează-mă, nu te lăsa aşa uşor în ghiarele morţii.  
 

   Varaga Roland, IX-a C  
 
 

Desen: Rusu Tiberiu, XI C    -  



Psihologul scolii 
 

Cabinetul de Consiliere Psihologică si Orientare în 
Carieră din cadrul Colegiului Tehnic Constantin Brâncuşi, 
Oradea prin consilierul sau profesorul psiholog al şcolii  doreşte 
şi în acest an şcolar 2007-2008 să vină în ajutorul elevilor, 
părinţilor şi profesorilor din unitatea noastră cu o gamă variată 
de servicii care răspund nevoilor şi problemelor societăţii 
noastre. Dorim să susţinem activitatea elevilor în şcoală şi nu 
numai prin programul Dezvoltă-te alături de noi. Te putem ajuta 
Ai prea multe probleme de rezolvat şi nu ştii cum să le faci 
faţă? Îţi este frică să vorbeşti în public? Se spune despre tine 
că eşti timid şi nu ai încredere în tine? Ai pierdut pe cineva drag 
sau ai dificultăţi iar toate acestea te determină să fii trist, 
nervos, panicat? Nu îţi poţi găsi liniştea? Te simţi vinovat de 
ceva? Au apărut conflicte în familie? Simţi că nu mai poţi 
comunica cu prietenii tăi? Ai note mici? Absentezi de la şcoală? 
Acestea sunt câteva din problemele cu care probabil vă 
confruntaţi şi nu ştiţi ce să faceţi.  
 

Menţionăm că la noi consilierea e un concept nou cu 
care nu sunt obişnuiţi oamenii dar care se practică frecvent în 
şcolile şi instituţiile din Occident şi care dă rezultate foarte bune 
ajutându-i pe oameni pe plan personal, familial, profesional, 
relaţional. La psiholog sau la consiliere merg oamenii care vor 
să fie ajutaţi şi să treacă peste probleme mai mici sau mai mari 
în viaţă, oameni care şi-au schimbat mentalitatea făcând 
diferenţa între psiholog şi psihiatru. Astfel dacă ţi-ai schimbat 
mentalitatea şi crezi că merită să încerci te aşteptăm la 
cabinetul de consiliere al şcolii unde înjcercăm să te ajutăm. În 
cadrul şedinţelor consilierul are o etică profesională prin care 
se obligă să respecte confidenţialitatea fiecărei persoane care 
vine la consiliere.  

 
1. Consiliere şi optimizare personală  
o autocunoastere si acceptare de sine  
o tehnici de comunicare eficienta si negocierea conflictelor  
o depasirea situatiilor de criza  
o rezolvarea de probleme si luarea de decizii optime  
o anxietate de performanta  
o autocontrolul emotiilor negative (tristeţe, nervozitate, vină, 

frică)  
o diferite probleme emotionale si comportamentale 

(insomnii, agresivitate) 
 

2. Informare scolara si profesionala vizează:  
- cunoasterea specializarilor si profilelor  
- informarea cu privire la conditiile de admitere, taxe de 

scolarizare, burse, curriculum scolar 
- familiarizarea cu specificul statutului de student 

- identificarea cerintelor aferente diverselor profesiuni. 
 

3. Consiliere in carieră  
Acest program are ca scop asigurarea asistentei in: 
o autocunoastere  
o constientizarea intereselor si valorilor personale  
o diagnoza aptitudinilor si capacitatilor  
o stabilirea compatibilitatilor intre propria personalitate si 

profesie  
o stabilirea traseului educational  
o fixarea unui plan de cariera. 

 

4. Evaluare si testare urmareste:  
o evaluarea inteligentei  
o testarea diferitelor procese psihice (memorie, atentie)  
o evaluarea personalitatii  
o - testarea aptitudinilor  
o evaluarea maturitatii scolare  
o evaluari clinice (depresia, anxietatea). 

 
5. Optimizare în învăţare presupune asistenţă în:  
o planificarea riguroasa a timpului de studiu  
o stabilirea unui plan concret de studiu (obiective, mijloace, 

conditii)  
o însusirea unor tehnici optime de luare a notitelor  
o formarea unor deprinderi de lecturare eficienta  
o însusirea unor tehnici de invatare eficienta. 

 
 În speranţa că veţi apela la serviciile cabinetului de 
consiliere vă afişăm Programul cabinetului în acest an şcolar   
Luni: 10 – 15   Marti: 10 – 16     Miercuri: 12 – 15     Joi: 11 – 15 
 

Psiholog: Nelu Tamas 
E-mail: counselnel@yahoo.com 

 
Singură 
 
Singură mă simt 
Şi nu pot să mint, 
Că nu am pe cine 
În afară de mine 
 
Aşa că-mi rămâne 
Ca ziua de mâine 
Să stau să privesc 
-Off, tot singură vorbesc! 
 
Trandafirul 
Un trandafir înfrunzit 
O rază frumoasă a înflorit 
E cea din urmă, poate 
E cea mai frumoasă dintre toate 
 
O simţi că n-o să rămâie 
Pe tulpină  zile întregi 
Octombrie e rece, şi-o mânghîie 
Cu reze stinse şi reci. 
  
Berka Florina 
aIX-a B  

Desen : Sabau Daniel, IX C  

mailto:counselnel@yahoo.com


Copiii  Indigo 
 
 

 Ce este un Copil Indigo? Şi de ce îi numim Copii 
Indigo? 

Întâi definiţia: Un Copil Indigo este acel copil care 
prezintă un set nou şi neobişnuit de atribute psihologice şi are 
un model comportamental care nu a mai fost studiat până 
acum. 

 Acest model conţine factori unici, comuni tuturor, 
care sugerează că cei care au contact cu ei (în special, părinţii) 
trebuie să schimbe modul de a-i creşte şi de a se ocupa de ei, 
pentru a ajunge la un echilibru. A ignora asemenea modele 
comportamentale noi, înseamnă să creăm în mintea acestei 
vieţi noi şi preţioase potenţialul unui dezechilibru şi al unei 
frustrări.  

Urmează să identificăm, să descriem şi să validăm 
caracteristicile unui Copil Indigo. Se pare că există câteva tipuri 
de Copii Indigo, pe care le vom descrie mai târziu dar, în lista 
următoare, vă putem da unele dintre cele mai obişnuite modele 
comportamentale. Se potrivesc ele cu cineva din cunoscuţii 
dumneavoastră? Iată zece din cele mai obişnuite trăsături ale 
Copiilor Indigo: 

1. Ei vin în această lume cu sentimentul că sunt de 
viţă nobilă (şi adesea se şi comportă în acest 
fel). 

2. Au sentimentul că „merită să fie aici” şi sunt 
surprinşi că ceilalţi nu gândesc la fel. 

3. Preţuirea de sine nu e problemă pentru 
ei.Adesea le spun părinţilor „cine sunt ei”. 

4. Au probleme în a accepta autoritatea absolută 
(autoritatea care nu dă explicaţii şi nu oferă 
posibilitatea de a alege). 

5. Pur şi simplu, ei nu vor să facă anumite lucruri; 
de exemplu le este foarte greu să aştepte la 
coadă. 

6. Se simt frustraţi când sunt încadraţi în sisteme 
bazate pe ritualuri şi care nu necesită gândire 
creativă. 

7. Adesea văd modalităţi mai bune de a face ceva 
– atât acasă, cât şi la şcoală – ceea ce îi face „ 
spărgători de sistem” (nonconformişti faţă de 
orice sistem). 

8. Par antisociali, dacă nu sunt printre cei la fel cu 
ei. Dacă nu există în jurul lor şi alte persoane cu 
acelaşi gen de conştiinţă, adesea se 
interiorizează, considerând că nici un om nu-i 
înţelege. De cele mai multe ori, le este extrem 
de greu să suporte şcoala, ca organizare 
socială. 

9. Nu reacţionează la impunerea disciplinei pe 
bază de „vină”, (de genul: „Aşteaptă până vine 
tata acasă şi află ce ai făcut”.) 

10. Nu au reţineri când e vorba să vă spună de ce 
anume au nevoie. 

(extras din cartea „Copiii Indigo” , de Lee Carroll, Jan 
Tober) 
 
Termenul de „copil indigo” provine de la telepata 

Nancy Ann Tappe, care a clasificat personalităţile oamenilor, 
după culoarea aurei. 

În general fiecare din epocile universale este însoţită 
de o preponderenţă, la oameni, a acelei culori. De exemplu, 
acum majoritatea adulţilor sunt fie Albaştri, fie Violet, care sunt 
cele două culori dispunând de cele mai necesare atribute 
pentru această Epocă Violet a tranziţiei, în timpul epocii 
viitoare. Epoca Indigo, culoarea indigo va reprezenta 
norma.(Cum să înţelegem viaţa prin culoare, 1982) 

Potrivit lui Tappe, fenomenul indigo a fost recunoscut 
drept una din cele mai incitatnte schimbări ale naturii umane 
care a fost vreodată trăită de societate. Eticheta de indigo 
descrie tiparul energetic al comportamnetului uman care există 
la ceva mai bine de 95% din copiii născuţi în ultimii 10 
ani...Acest fenomen se petrece la nivel global şi, până la urmă, 
persoanele indigo, vor înlocui toate celelalte culori. În mica 
copilărie, cei indigo sunt uşor de recunoscut după ochii lor mari, 
cu privirea limpede. Sunt copii precoce, extrem de inteligenţi, 
cu o memorie prodigioasă şi o puternică dorinţă de a trăi după 
cum le dictează instinctul. Aceşti copii ai noului mileniu sunt 
suflete sensibile, dotate cu un nivel înalt de conştiinţă, care au 
venit aici pentru a ajuta la schimbarea vibraţiilor din viaţa 
noastră şi pentru a crea un singur tărâm, un singur Pământ şi o 
singură specie. Ei sunt puntea noastră spre viitor. 

 
Reintegrararea Puterii Indigo – curs de Doreen 

Virtue, Ph.D. (articol preluat de pe www.floarea-vietii.ro) 
 
                                                Prof. Kastner Elisabeta  

 

Desen: Sabau Daniel, IX C 

http://www.floarea-vietii.ro/


Ipostaze ale eului poetic în lirica eminesciană 
 

Mihai Eminescu este cel mai mare poet romantic în 
adevărul sens al cuvântului contemplând în poeziile sale cele 
mai diverse sentimente prin temele şi motivele abordate. În 
toate poeziile sale, indiferent de temă sunt prezente o serie de 
trăsături şi elemente care definesc în mod special poezia lirică: 
„Luceafărul”, „Odă în metru antic”, „Glossă”, „Scrisoarea I” sau 
„Revedere” şi „Floare albastră”. 

La Eminescu distingem următoarele trăsături 
lingvistice prezente sub toate aspectele în poezia romantică. 
Astfel poeziile lui Eminescu sunt reprezentative în exaltarea 
subiectivităţii, în confesiune emoţională, în evocarea stărilor 
interioare, predomină desfăşurarea sensibilităţii şi a fanteziei şi 
chiar muzicalitatea discursului. 

Pentru Eminescu principiul de bază care stă la 
conceperea poeziei este autoreflectarea eului poetic. Relaţia 
eului poetic cu cosmosul sau cu natura dovedeşte integrarea 
poetului în sursele folclorului ceea ce-l apropie de principiile 
romantismului. Deşi, în poeme ca: „Revedere”, „Sara pe deal”, 
„Floare albastră”, „Codrul”, „Lacul” elementele telurice se 
împletesc cu cele cosmice, eul liric se contopeşte cu ambele 
concepte făcând astfel parte din întregul univers. Raportul eu 
liric-natură dobândeşte la Eminescu o imagine hiperbolizantă 
prin definirea codrului ca zeitate ocrotitoare în poeziile „Dorinţă” 
şi „Lacul” sau ca alter-ego al poetului prin concepţia populară a 
codrului ca bătrân înţelept. Deşi se confundă cu natura, cu 
cosmosul, eul liric este conştient de perenitatea fiinţei umane în 
raport cu veşnicia naturii. 

Deşi poezia naturii se circumscrie  poeziei iubirii, 
Eminescu neavând pasteluri ci o poezie nouă rezultată din 
îmbinarea notelor de pastel cu idila, apare la Eminescu 
sentimentul erotic în poezii ca: „Floare albastră”, „Luceafărul”, 
„Lacul”, „Dorinţa”, …. Acest sentiment erotic apare încă din titlu 
şi luând ca exemplu poezia „Luceafărul”, unde apare cel mai 
bine descris sentimentul erotic. Raportul eului liric în ipostaza 
geniului cu lumea comună atrage după sine redirecţionarea 
sentimentului erotic în sfera cotidianului prin prezentarea 
poveştii de dragoste dintre Cătălin şi Cătălina. Alte ipostaze ale 
eului erotic le avem şi în „Floare albastră”, însă acesta este 
combinat cu un eu liric meditativ. Prezenţa elementelor 
cosmice şi terestre dau simetrie poemului, dar şi pun în relaţie 
de opoziţie eul poetic feminin şi masculin. Există o tendinţă de 
hiperbolizare în reprezentarea lumii reale tocmai în ideea 
creării unui câmp spaţial în care eul poetic se poate ancora. 

A fost controversată poziţia lui Eminescu faţă de 
femeie, fiind numit misogin. Nu putem vorbi de misoginism 
deoarece Eminescu a cântat idealul absolut al femeii şi nu a 
prezentat-o niciodată ca o copie imperfectă a acestui ideal. 
Numele personajelor feminine în lirica erotică eminesciană 
prezintă dualitatea personalităţii femeii: „Veneră şi Madonă”, 
„Înger şi Demon”, Maria, Dalila, Cătălina, fată de împărat. De la 
eul liric erotic înspre cel meditativ nu este decât un pas. Poetul 
meditează asupra condiţiei geniului sau asupra condiţiei umane 
în poezii ca „Glossă” sau „Odă în metru antic”. 

Predilecţia lui Eminescu spre poeziile cu formă fixă 
precum „Glossă” sau „Sonetul” presupun o îndârjire a eului 
poetic şi o aplecare a acestuia spre meditaţie. Poezie cu 
caracter meditativ, „Glossă”, prezintă observaţiile asupra lumii 
privită ca teatru cu concepţia romantică a detaşării. În „Glossă” 
apar motive ca: lumea prezentată ca un teatru, personajele 
actori, detaşarea, trecerea timpului, zădărnicia lucrurilor şi 

altele. Atitudinea eului liric a fost considerată atât ca revoltă cât 
şi ca resemnare. 

Apare la Eminescu şi un eu liric „mascat” sau o 
„mască”, un rol al poetului. Astfel în „Luceafărul”, Cătălin 
reprezintă eul liric „mascat” care îi oferă Cătălinei imaginea 
iubirii pământene. Personajul este simbolic pentru că prezintă 
accepţiunea potrivit căreia omul de geniu este superior omului 
de rând. 

Multiplele ipostaze ale eului liric eminescian 
dovedesc o mare capacitate a poetului de a se complace în 
idealurile romantismului şi ale lirismului. 

Eminescu patronează temele romantismului prin 
motivele prezentate şi prin ipostazele eului liric de la cel erotic 
la cel meditativ.  

                                                       Simon Edina, XII C 
 

Viaţa omului 
 
O viaţă are omul, 
Una foarte scurtă, 
Degeaba alege râul, 
La nimic nu-îl ajuta. 
 
Timpul trece neîncetat, 
Ai făcut ce ai apucat, 
Cu ce-i bun eşti împăcat, 
Cu ce-i rău vei fi  mustrat. 
 
E prea târziu pentru regrete, 
Viaţa ţi-e pe terminate, 
Liber părăseşti pământul, 
Că ţi-ai ispăşit pământul. 

Martinaş Gianina IX B 

 

Desen: Sabau Daniel, IX C 



305 DE ANI 
DE LA MOARTEA LUI ROBERT HOOKE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
S-a născut pe insula Wight in aproprierea coastei de sud a 

Angliei. 
Era fiul unui preot sărac. 
A fost un om cu aspect fizic urât, cocoşat, dificil şi mereu 

suspicios. 
Din cauza sărăciei în care a trăit, cercetarile făcute de el 

erau un mijloc de existenţă. De mic copil avea mâini dibace. 
În orasul OFXORD a lucrat ca asistent a lui BOYLE (1627-

1671). Era un experimentator talentat şi foarte priceput. Din 1662 
a lucrat ca laborant la ROZAL SOCIETY. 

Cu foarte mulţi savanţi ai epocii lui s-a certat verbal şi  în scris 
şi cu mulţi dintre ei a avut probleme de prioritate referitor la unele 
constatări experimentale. A fost un adversar al lui NEWTON 
(1642-1727). 

Îl considerăm pe HOOKE ca fondatorul teoriei elasticităţii. În 
1676 pe baza unor experimente simple a descoperit 
proporţionalitatea între deformaţie si solicitare (Legea lui HOOKE). 
Verificarea exactă experimentală a legii lui HOOKE a fost 
efectuată de fizicianul olandey S`GRAVESANDE (1688-1742) în 
anul 1743. Amintim aici, că echilibrul forţelor interne de elasticitate 
cu forţele exterioare (1452-1519), cand a construit diferite 
dinamometre cu arc. 

HOOKE a fost primul în istoria ştiinţei care a ajuns la concluzia 
că forţa de atracţie este invers proporţională cu pătratul distanţei. 
Idee că gravitaţia nu se limiteaza la vecinătatea pământului, ci 
constituie o proprietate generală a materiei şi acţionează deci între 
corpurile  cereşti, provine de la Copernic (1473-1543) şi HOOKE. 

Hooke a prevăzut o teorie ondulatorie a luminii, a efectuat 
diferite experienţe cu avioane simple. A avut rezultate remarcabile 
in meteorologie: a măsurat umiditatea  aerului construind un 
higometru, viteza vântului cu ajutorul anemometrolui, presiunea 
atmosferică. 

A construit  diferite aparate de inregistrare automata, 
barometrul cu mercur pentru măsurarea presiunii atmosferice, 
care este echilibrată de presiunea hidrostaticăa unei coloane de 
mercur, un aparat cu care a reuşit să dovedească legea gazelor (o 
cantitate cunoscută de aer, era inchisă intr-un tub de sticlă care 
putea fi comprimată cu ajutorul unei coloane de mercur). 

 
Prof. Barabas Gyorgy 

 
 

„Mesterul Manole” – Lucian Blaga 
~ ESEU ~ 

 
De la Zamolxe, „mister pagan”, )1921), pana la 

Arca lui Noe (1944), dramamturgia lui Lucian Blaga si-a anexat 
continuu noi zone ale realului, reliefand momentele 
semnificative ale istoriei nationale si latentele tragice ale 
mitologiei autohtone si universale. Credintele ancestrale, 
plasmuirile mitice, practicile magice populare, eresurile si 
ritualurile sunt valorificate si valorizate prin conturarea 
elementelor general-umane, apte sa sugereze omul si destinul 
lui in lume. 

Drama Mesterul Manole (1927) este edificata pe 
structura mitului jertfei zidirii, intruchipata in balada „Monastirea 
Argesului”. Insa Lucian Blaga introduce modificari substantiale, 
determinate de propria lui viziune artistica. 

Mesterul Manole este una dintre creatiile majore 
ale dramamturgiei lui Lucian Blaga. Tema jertfei zidirii o 
intalnim si in alte piese anterioare; dar aceasta se detaseaza 
de opera predecesorilor prin originalitatea constructiei 
dramatice, prin complexitatea problematicii si prin viziunea 
filosofica asupra creatiei umane. Dramamturgul reface integral 
mitul autohton, regandindu-l din perspectiva unei sensibilitati 
moderne si a unor concepte estetice contemporane. 

Tema folclorica a sacrificiului adus pentru a 
insufleti constructia, e un act prin care se repeta un ritual 
magic, dar prin acest act se strapunge cu violenta o stavila 
pusa parca de puteri oculte in calea fortei creatoare a omului. 
Se poate spune ca ne reintalnim aici cu tema faustica, intr-o 
varianta inrudita cu Faustul modern (al lui Thomas Mann), care 
incheie pactul diabolic vazandu-si creativitatea scazuta si 
puterile paralizate. 

Lucian Blaga porneste de la gandul stantat de 
Eminescu pe una din filele manuscrise ale Luceafarului: 
„creatorul autentic nu poate ferici pe nimeni si el insusi, urmarit 
continuu de nenoroc, este un tragic nefericit!” Creatorul ramane 
prizonierul unui implacabil si inflexibil destin, este condamnat la 
suferinta, fara sa poata justifica cel putin, prin argumente 
rationale, daruirea neconditionata ctitoriei. 

„Mesterul Manole si-a zidit sotia sub pietre si 
var, pentru ca sa inalte biserica. Surprindem galgaind in 
aceasta legenda ecoul surd al constiintei sau al presimtirii ca o 
creatie trece peste vieti si devasteaza adesea chiar pe creator.” 
(Lucian Blaga) 

Lucian Blaga porneste de la mitul autohton al 
mesterului Manole, intruchipat in balada populara Monastirea 
Argesului, publicata initial de Vasile Alecsandri (1852); celalat 
izvor vine din gandirea expresionista a vremii. Drama 
creatorului de azi si de ieri, cautator al desavarsirii, isi gaseste 
o corespondenta in destinul tragic al mesterului Manole; acestui 
destin Lucian Blaga ii imprima o valoare simbolica si il 
transforma intr-o problematica a spiritualitatii contemporane. 

Autorul nu dramatizeaza legenda manastirii 
Argesului, ci ia din legenda ceea ce se subordoneaza gandirii 
sale mitice. In balada autorul anonim dezvolta ideea ca 
frumusetea zidirii, originalitatea creatiei se intemeiaza pe jertfa. 
In drama, patima contructiei, a zamislirii, vointa creatiei cer cu 
necesitate jertfa. Pentru Manole, constructia bisericii se 
transforma intr-un principiu de existenta. 

Actiunea dramei se desfasoara „pe Arges in jos”, 
intr-un „timp mitic romanesc”. Prin aceasta precizare, Lucian 



Blaga o scoate de sub orice determinare temporala; in acest 
mod ii imprima o valoare eterna. 

Conflictul dramei este de natura interioara. El 
izvoraste din confruntarea mesterului cu imposibilitatea efectiva 
de a executa comanda ceruta de Voda. El incearca de sapte 
ani sa construiasca biserica. Numarul sapte nu este mentionat 
intamplator: sapte constituie simbolul perfectiunii, el este 
numarul simbolic al Satanei care incearca sa concureze 
divinitatea. 

Intriga dramei se contureaza prin expunerea 
motivului jertfei de catre Bogumil. Acesta ii propune lui Manole 
sa jerfeasca o fiinta umana, deoarece credinta ofera o 
asemenea solutie, pe care mesterul o numeste „magie alba”. 
Manole respinge initial jertfa, pentru ca e inumana. Zbuciumul 
sau cunoaste o deschidere continua, dezvaluind deruta 
ambivalenta a creatorului in lupta cu propriul destin.  

Manole evolueaza pe doua planuri conflictuale, 
strans interconditionate: unul psihologic si unul evenimential, 
pe plan psihologic actiunea ajunge la punctul culminant o data 
cu hotararea de a accepta jertfa; pe planul faptelor, momentul 
tensional este marcat de zidirea Mirei in temelia bisericii. Cu 
inima plina de durere, Manole propune Mirei „un joc”: o va 
culca pe zid si se va preface ca o zideste. Motivul jocului este 
creatia dramamturgului. In conceptia sa jocul 
reliefeazatrasaturile specifice natiunii, in el dandu-si intalnire 
„istoria metafizica, arta si temperamnetul unui popor”. 

Actul de creatie dezvaluiedrama creatorului. 
Subordonandu-si intreaga existenta operei, viata interioara a lui 
Manole este dominata de profunde procese psihice. Vointa 
creatoare se imbina armonios cu dragostea; fiinta Mirei si 
creativitatea ii sunt la fel de necesare. O vreme – in care 
meditatia se imbina cu ardoarea, nelinistea si nazuinta atingerii 
perfectiunii – se zbate intre iubirea fata de sotie si pasiunea 
creatoare. Apoi imaginea Mirei si viziunea viitoarei opere se 
contopesc: „Intre voi doua nicio deosebire nu fac, pentru mine 
sunteti una”. Si Manole asaza acum opera deasupra dragostei. 

In atitudinea lui Manole, Lucian Blaga a proiectat 
o viziune estetica moderna. Constructia edificata, simbol al 
operei finite, reprezinta palida copie a creatiei visate, fiindca 
perfectiunea artistica absoluta ramane de neatins si ea nu 
poate substitui intrarea in nefiinta a Mirei: „Nu mai vreau 
minine, nu mai vreau nimic. Pe ea, din piatra, o vreau!” 
Dragostea pentru fiinta pierduta revine mai puternica, mai 
coplesitoare: „... odata, o stea in mainile mele tineam...”. Acum 
abia sesizeaza dimensiunile incomensurabile ale pierderii, 
suferinta ii este necuprinsa: „... amintirile mele nu se sting. 
Ochii nu se inchid. In urechile mele, somnul nu tace. Lacrima 
ma simt, intarziata, si caut odihna de piatra”.  

De aceea se sinucide, pentru a se uni prin 
moarte cu Mira, langa biserica in care s-a intrupat imaginatia lui 
creatoare si in al carui trup de piatra se afla sotia sa. In drama 
lui Lucian Blaga, ceilalti zidari raman in viata, martori ai efortului 
creator: marile izbanzi ale omului asupra lui si asupra lui si 
asupra naturii cer cu necesitate viata creatorului! 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 „Lucian Blaga – Sinteze si comentarii literare pentru liceu, bacalaureat si 

admitere in invatamantul universitar” – Ion Balu 

  „Opera lui Lucian Blaga” – Ion Balu 

 „Opera lui Lucian Blaga” – Mariana Sora 

 

Rusu Noemi XII - A 
 

Sfaturi de “oraş” pentru şoferii începãtori  
 
 Cei mai mulţi dintre şoferii şi şoferiţele cu ceva 
vechime în ale condusului au acumulat îndeajuns de multã 
experienţã la volan astfel încât sã-şi dea seama ca şofatul pe 
care îl înveţi la şcoala, cu instructorul în dreapta, în zone nu 
foarte aglomerate este foarte diferit de cel pe care îl practici 
dupa ce te vezi cu carnetul de şofer în buzunar, singur în 
maşina, în plinã aglomeraţie.  

 Instructorul auto ne 
învaţa sã conducem pentru 
examenul de 5 minute cu 
poliţistul în maşinã. Este 
datoria noastrã sã învaţãm sã 
conducem, apoi, pentru o 
viaţa intreagã.  
 Ce este cel mai 
important de ştiut pentru un 
şofer sau şoferiţa care şi-a 
luat carnetul de puţin timp şi 
pãtrunde în "junglã" centrelor 
oraşelor mari, unde 
aglomeraţia şi nervii sunt la 

loc de cinste?  
 Reglaţi foarte bine oglinzile înainte de plecare - 
pentru un începãtor, toate oglinzile retrovizoare sunt extrem de 
importante. Cu ajutorul lor şoferii pot vedea poziţia celor din 
spate, intenţiile acestora, oglinzile dând indicaţii asupra 
manevrelor pe care trebuie sã le executaţi. 
 Feriţi-vã de taximetrişti - una dintre cele mai 
importante lecţii pe care trebuie sã le ştie un începator este cã 
nu are rost sã încerce sã ţina piept sau sã nu lase un 
taximetrist sã treacã atunci cãnd acesta doreşte. Pânã în 
momentul în care cãpãtaţi experienţã şi vã puteţi da "lãmâia" 
jos din geamuri, lãsaţi taximetriştii sã treacã. 
 Fiţi cu ochii în patru - oglinzile şi atenţia sporitã o sã 
vã fereasca întotdeauna de evenimente neplãcute. Ochii 
trebuie sã fie în toate direcţiile: stãnga, dreapta, înainte, în 
spate, oglinzi retrovizoare. Nu este suficient cã aveţi semnele 
de începator în geamuri, acestea nu vã scutesc de a fi atenţi şi 
de a încerca sã preîntampinaţi eventualele pericole.  
 Acordaţi prioritate pietonilor - este important sã vã 
formaţi un obicei în a acorda prioritate pietonilor. Pe lângã 
faptul cã aşa este civilizat, vã poate scuti de amenzi, în caz cã 
un poliţist "vegheazã" prin apropiere. 
 Atenţie la parcãri - parcãrile pe care le realizaţi pe 
timpul şcolii auto sunt foarte diferite de cele pe care le veţi 
realiza dupã ce veţi obţine carnetul de şofer. Nu datoritã 
manevrelor pe care le executaţi, ci datoritã modului în care vã 
privesc partenerii de trafic. În timpul şcolii, cei mai mulţi şoferi 
vã vor feri, se vor retrage pe benzile superioare pentru a nu fi in 
pericol sã vã acroşeze. Situaţia se schimbã atunci când sunteţi 
singuri în maşinã - nu numai cã nu vã vor mai feri, dar vã vor 
privi ca pe "un atacator" care doreşte sã le ia locul de parcare. 
Siguri pe voi, dar şi foarte atenţi vã alegeţi un loc care credeţi 
cã s-ar potrivi dimensiunilor maşinii voastre şi faceţi ceea ce aţi 
învaţat în şcoalã. De data aceasta cu atenţie mult sporitã. 
 Nu fiţi "profesionişti" - daca aţi obţinut carnetul de 
conducere nu înseamna cã aveţi experienţa la volan. Pastraţi 
viteza legalã, nu vã avântaţi dupã vitezomani, chiar dacã vã 
grãbiţi. Puteţi pierde mult mai mult datoritã unei secunde de 
neatenţie. Nu depãşiţi pe linia de tramvai şi nu incercaţi "sã 



scurtaţi" timpul staţionãrii la semafor. 
 Perioada de început a fost foarte dificilã pentru 
majoritatea şoferilor. Nimeni nu s-a nãscut la volan, nimeni nu 
poate spune cã va ajunge vreodatã sã conducã astfel încât sã 
nu se punã în pericol nici pe sine şi nici pe ceilalţi  

Personal, vã urez strazi fãrã de gropi şi trafic fãrã de 
ambuteiaje! 

Andor Razvan, Cls XII-C 
 
 

CARACTERISTICILE PSIHOLOGICE ALE 
PERFORMANŢEI SPORTIVE DE 

EXCEPŢIE 
 
 Performanţa de exceptie se referă la acele magice 

momente când un sportiv realizează o combinatie reusită a 
resurselor sale fizice si mentale. 

Rezultatul este o perioadă de functionare superioară 
in care sportivul performeaza la un nivel mai bun decat de 
obicei. Pentru un sportiv, performanta de vârf reprezinta esenta 
motivatiei intrinseci, interioare pentru ca sportivul si antrenorul 
se pregatesc in drumul spre excelenta. In literatura de 
specialitate, aceasta stare de exceptie, de gratie este denumita 
stare de flow. 

 Starea de flow poate fi exprimată prin mai multe 
notiuni; experienta optimala, sa te simti la inaltime sau total 
concentrat sunt unele din cele mai comune etichete. Oricate 
cuvinte s-ar folosi pentru a descrie starea de flow, ele sunt 
precis asociate cu cele mai deosebite momente din memoria 
sportivului, sau oricarui om odata traita. 

 Dacă trăim în voia soartei si a norocului, viata poate 
fi chiar neplacuta. Mult din ceea ce facem intr-o viata de om 
poate fi stresant, de la inceputurile vietii de elev pana la 
ingrijorarile pe care ni le creem cu privire la serviciu, familie si 
sanatate. Iar atunci cand nu suntem stresati sau anxiosi, 
preferam sa stam plictisiti intr-o sala de clasa, la servici sau in 
apartament. 

(Arte martiale – zilele scolii 2007 – foto: Radu Nemeth) 
 

Unii dintre noi irosim singurele oportunitati pe care le 
avem pentru a experientia viata – asa cum ar trebui – 
frumoasa, incantatoare, stimulatoare, satisfacatoare. Ratand 
aceste sanse noi ne vom simti an dupa an,mai stresati si mai 
plictisiti. 

 Un atlet a oferit o descriere foarte adecvata a starii 
de flow: „M-am simtit intr-un real control, m-am simtit 
extraordinar toata cursa, nu am simtit durerea pe care asi fi 
simtit-o in mod normal pe acest traseu... Pur si simplu am 

savurat experienta alergatului si am avut probabil si cea mai 
buna cursa din viata mea… Nu am avut dureri ca si ceilalti. M-
am simtit in control , m-am simtit foarte puternic. Am fost 
capabil sa alerg cum mi-am propus… M-am simtit foarte 
concentrat. Am simtit doar ca timpul trece mai repede.” 

 
 Sportivul pe care l-am mentionat mai sus a descris 

mai multe componente ale starii de flow. In primul rand este o 
stare a constiintei , unde omul devine total absorbit de ceea ce 
face, excluzand gandurile si emotiile.,este o experienta 
armonioasa in care mintea si corpul lucreaza impreuna fara 
efort, lasand persoana sa simta acel ceva special ce tocmai s-a 
intamplat. 

 Prima necesitate pentru aceasta stare este atingerea 
unei balante pozitive intre doua elemente : provocarile carora 
crezi ca le faci fata si priceperile pe care crezi ca le ai. 

Aceasta stare de flow optimala apare atunci cand 
abilitatile unei persoane se potrivesc cu oportunitatile pentru 
actiune. Urmatorul exercitiu ne va ajuta sa intelegem aceasta 
stare de flow. „ Gandeste-te la o situatie in care erai implicat in 
ceea ce faceai – o situatie in care te-ai simtit puternic si pozitiv, 
nu erai ingrijorat de propria persoana sau de 

esec. Descrie situatia cat poti de 
detaliat, gandurile, simtirile si 
impresiile „. Aceasta experienta 
poate aparea la serviciu, la sport 
sau in timp ce te distrai cu 

prietenii,deci,oricine care se poate 
concentra poate experientia starea de flow. 

 Unul din cele mai neasteptate rezultate care provin 
din studiul experientelor a fost ca in ciuda diferentelor enorme 
dintre activitatile individuale, cand orice ai face e placut,  starea 
mentala sau de constiinta este prezenta in termeni similari. 
Chirurgii care fac o operatie de care depinde viata pacientului, 
dansatorii sau cataratorii urcand pe munte – par sa 
impartaseasca un grup similar de trairi cand sunt total implicati 
in ceea ce le place sa faca.  

Prof. Golyho Tunde 
 

 

Despre Prietenie 
 

 Daca zambesc, inseamna ca ma bucur sa te vad; daca 
te caut, inseamna ca mi-e dor; daca te ajut, inseamna ca imi 
pasa; daca intreb, inseamna ca ma intereseaza; daca ofer, 
inseamna ca meriti; daca cer, inseamna ca am nevoie; daca 
spun, inseamna ca vreau sa stii: Te iubesc! 

 Un prieten adevarat valoreaza mai mult decat zece mii 
de rude. (Euripide) 

 Ce rar si fermecator e momentul cand iti dai seama ca 
ai gasit un prieten adevarat. (W. Rotserer) 

 Un prieten inseamna mult pe parcursul vietii; doi, 
valoreaza enorm; sa ai trei prieteni, e aproape imposibil. (H. 
Adam) 

 Prietenii cei mai apropiati sunt cei care inteleg cel mai 
bine ce e cu viata noastra, carora le pasa de noi la fel ca si 
noua, care ne sunt alaturi la succese si la esecuri, sunt cei care 
rup farmecele asupra singuratatilor noastre. Prietenii trainici 
sunt cu adevarat una dintre bogatiile vietii. Temelia adevaratei 
prietenii este increderea. Edificiul ei: respectul. 



 Prietenia adevarata e ca si sanatataea: o pretuiesti doar 
atunci cand ai pierdut-o. (C. C. Colton) 

 Un prieten este alaturi de tine atunci cand nu mai e 
nimeni altcineva.  

 Tot ce pot face pentru prietenul meu este sa-i fiu pur si 
simplu prieten. Nu am averi cu care sa-l rasplatesc. Daca el stie 
ca prietenia lui ma face fericit, nu va dori o alta recompensa. In 
asta consta maretia prieteniei. 

 Prietenul adevarat stie totul despre tine; si totusi te 
iubeste. (E. Hubbard) 

 Tin la tine pentru ca stii sa ignori slabiciunile si ratacirile 
mele si ma sustii cu fermitate sa dau ce-i mai bun din mine. 

 Pentru a-ti face un prieten trebuie sa mai inchizi cate un 
ochi. Pentru a-l pastra insa pe amandoi. 

 Niciodata nu lasa balta un vechi prieten; caci unul nou 
nu se poate compara cu el. (Apocrypha) 

 Prietenii sunt ca stelele: nu intotdeauna ii vezi, dar stii 
ca ei exista. 

 Daca toti prietenii mei ar sari de pe un pod, eu nu as 
sari dupa ei. Eu i-as astepta jos ca sa-i prind. 

 Imi ocrotesc prietenii cum un zgarcit isi ocroteste 
averea, caci cea mai mare comoara a mea e un prieten 
adevarat. (P. Aretino) 

 Prietenia e asemeni banilor: e mai usor de castigat 
decat de pastrat. (S. Butler) 

 Fii atent cand iti alegi prieten; fii si mai atent atunci cand 
il schimbi. 

 Prietenia se masoara doar in amintiri, voie buna, liniste 
si iubire. Prietenia inseamna iubirea suprema, cel mai valoros 
lucru, cea mai deschisa comunicare, adevarul cel mai sever, 
cel mai sincer sfat si cea mai mare comuniune de ganduri de 
care sunt capabili oamenii. Nu exista iubire mai mare si mai 
puternica decat cea pe care o exprima prietenia; un lucru bun 
devine mai bun si mai frumos daca poti sa-l imparti cu prietenii. 

 La nevoie se cunoaste prietenul adevarat; caci 
bunastarea e plina de prieteni. (Euripide) 

 La prietenul adevarat trebuie tinut cu amandoua mainile. 

 Dragostea adevarata e mai rara decat talentul innascut; 
iar prietenia adevarata e mult mai rara ca dragostea adevarata. 
(C. Peguy) 

 Lucrurile comune fac prietenia placuta, dar micile 
diferente o fac mai interesanta. (T. Ruthman) 

 Prietenia care se poate sfarsi, niciodata nu a inceput cu 
adevarat. (P. Syrus) 

 Prietenii au ceva ce iti lipseste: de pilda optimismul. Ei 
te fac sa simti ca totul va fi bine in lume cat timp iti vor sta in 
preajma. Kilometri obositori trec repede si ii parcurgi mai vesel, 
mai usor si lumea-ntreaga pare mai senina cand ai un prieten 
drept insotitor. 

 Drumul catre casa prietenilor niciodata nu e prea lunga. 

 Prieteul adevarat e cel in fata caruia pot sa ma gandesc 
cu voce tare. (R. W. Emerson) 

 Nu ne putem dori mai mult de dragostea si zambetul 
prietenilor. (H. Belloc) 

 Un prieten adevarat iti tine mana si iti mangaie inima (G. 
G. Marquez) 

 Cati prieteni ai nu conteaza; cine sunt ei e esential. 

 

 

Anul 2007 în imagini 

colinde de craciun 2007 – coordonator prof. Bogdan Buta 

zilele scolii – 2007 – ,muzica folk   

aniversarea Unirii mici – 2007 – coordonator prof. Valentin Nemeth 

aniversare M. Eminescu – coordonator prof. Crina Ghergheles 



schimb de experienta – 
aspecte surprinse in 
cadrul programului 
european Leonardo Da 
Vinci cu asociatia „Les 
compagnons du Devoir” 
din Paris din perioada 5-
25 Nov. 2007. - 
 
(foto – Radu Nemeth) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSILIUL CONSULTATIV AL ELEVILOR : 
Elevi 

 Andrei Marcus, presedinte, Cls. a XI-a C 

 Gianina Man, vicepresedinte, Cls. a XI-a B 

 Adina Asproiu, Cls. a XII-a D, Andreea Bako, Cls. a 
XII-a B, evenimente sportive 

 Anton Marian, G. Tarau, sport si turism, Cls. a XI-a B 

 Ioana Foghis, activitati extrascolare, Cls. a XI-a B 
 
Profesori coordonatori: 

 Ing. Aurora Tabacu - director adjunct 

 Prof. Cristina Baran – consilier educativ  
 
 

 concursul de 

torturi si  de desen  

din cadrul „Zilelor 

scolii 2007” 

 

 

(foto Radu Nemeth) 
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