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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. 
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PUTEREA CUVINTELOR 

 
,,A educa înseamnă a cultiva curăţenia sufletească şi 

buna-cuviinţă a copiilor şi tinerilor, a-l creşte pe copil moral 
şi în evlavie, a avea grijă de sufletul lui, a-i modela 
inteligenţa, a forma un atlet pentru Hristos; pe scurt, a te 
îngriji de mântuirea sufletului lui.  

Educaţia este asemenea unei arte: artă mai mare 
decât aceasta nu există, pentru că, dacă toate artele aduc 
un folos pentru lumea de aici, arta educaţiei se săvârşeşte 
în vederea accederii la lumea viitoare.” 

(Sfântul Ioan Hrisostom) 
 

CREŞTIN 
 
Greu mai este să fii om, dar mai greu să fii creştin, 
Căci Hristos ne-a dat povara s-avem sufletul blajin! 
Iar în zilele acestea e din ce în ce mai greu 
Ca să fii blajin la suflet când la toate ai un zeu. 
 
Azi, creştin, e doar un nume, un cuvânt îmbătrânit 
Ce îl poartă unii oameni într-un suflet ofilit. 
Un creştin îl poţi cunoaşte după fapta săvârşită 
 
După vorba care-i iese de pe-o limbă umilită. 
Dacă mulţi ar şti ce-nseamnă ca să fii astăzi creştin, 
Ar fugi de la născare, ca de-o cupă de pelin. 

Gabriel Karol Iakab 
 
PUTEREA CUVINTELOR 
 

Cuvintele au putere. Dumnezeu a creat lumea prin 
cuvânt, iar cuvântul Domnului îşi are misiunea lui pentru 
lume, este cuvântul mântuirii (Fapte 13, 26) pe care o 
vesteste. 

Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a devenit Cuvântul 
întrupat, rostind cuvinte dătătoare de viaţă veşnică (Ioan 
5, 24). Prin cuvântul Său s-au făcut vindecări, învieri din 
morţi, s-a potolit furtuna, s-au înmulţit pâinile. Cuvintele 
Sale sunt hrană pentru suflet (Matei 4,4). 

Cuvintele noastre au şi ele putere, pozitivă sau 
negativă, pot face bine sau rău, căci sunt expresia 
gândurilor noastre. Apostolul Iacov atenţionează că: „...foc 
este şi limba, lume a fărădelegii... spurcă tot trupul şi 
aruncă în foc drumul vieţii”, (Iacov 3, 6). 

Cel mai des păcătuim prin cuvinte uşuratice, 
nelegiuite, jignitoare, umilitoare ori mincinoase. 

Un bun creştin trebuie să-şi controleze limbajul şi să 
rostească doar cuvinte ziditoare de suflet. 

Dacă toţi am folosi numai cuvinte frumoase, 
împăciuitoare, îngăduitoare, de recunoştinţă, am schimba 
faţa lumii acesteia. După cum o scânteie poate provoca un 
incendiu devastator, tot aşa, un cuvânt nepotrivit poate 
genera invidia, gelozia, revolta, ura, crima. 

Îndemn şi eu, precum Apostolul Pavel: „Din gura 
voastră să nu iasă nici un cuvânt rău, ci numai ce este bun, 

... ca să dea har celor ce ascultă” (Efeseni 4, 29). Noi 
trebuie să-L cinstim pe Dumnezeu atât prin cuvânt, cât şi 
prin fapte. Limbajul nostru poate fi controlat, educat, 
stăpânit printr-un efort personal, prin antrenament, astfel 
încât să nu dăm viaţă prin cuvinte oricărui gând care ne 
trece prin minte, căci ispititorul lucrează. 

„Din cuvintele tale vei fi găsit drept, şi din cuvintele 
tale vei fi osândit”, învaţă Mântuitorul, (Matei 12, 37); 
altfel spus, la judecată, vom da socoteală pentru fiecare 
cuvânt rostit. 

Să facem cu toţii curăţenie generală în vocabularul 
nostru, să folosim doar cuvintele cu putere sfinţitoare, 
plăcute Domnului, pentru a ne sfinţi pe noi şi pe cei ce ne 
ascultă. 

Să ne rugăm zilnic: „Pune Doamne, strajă gurii mele” 
(Ps. 140, 3), pentru ca, împreună cu Duhul Sfânt, să 
eliminăm cuvintele nedemne din vocabularul nostru şi să 
le folosim doar pe cele dătătoare de viaţă. 

Revista “Dascălul creştin” – Nr. 1, Oradea 2010.  
Culese de d-na prof. Indrecan Simona 

 
DRAGOBETELE SARBATOAREA TINERETII şi A IUBIRII 

 
Dragobetele sărută fetele, ziua în care zeul tinereţii şi 

al iubirii la romani aduce în sufletele tinerelor iubiri 
pătimaşe de neuitat. Pe 24 februarie toată lumea iubeşte 
în stilul dulce românesc în cel mai curat şi intens mod. 

Dragobetele celebrat cândva cu mare pompă, era 
zeul dragostei şi al bunei dispoziţii. I se mai spunea Cap de 
Primăvară şi era identificat cu Cupidon - zeul iubirii în 
mitologia romană. 

De dragobete toate fetele şi toţi băieţii se îmbrăcau 
în haine de sărbătoare şi porneau în grupuri prin lunci şi 
păduri după flori, primele semne ale primăverii, iar cele 
nemăritate strângeau zăpada proaspătă şi o topeau, după 
care se spălau cu ea pe obraji şi cap sperând să-şi atragă 
sortitul. 

Dragobetele autohton riscă să fie dat cu desăvârşire 
uitării, el fiind înlocuit de Sf. Valentin ce nu are legătură cu 
spiritualitatea românească.  

Iubirea, cel mai pur şi înălţător sentiment, este 
sărbătorită la romani pe 24 februarie chiar dacă tindem să 
preluăm şi ziua americană a Sf. Valentin pe 14 februarie. 

Astfel că românii au doi patroni ai iubirii, dar în timp 
ce Dragobete, fiul cel mai chipeş, iubăreţ şi năvalnic al 
Dochiei a intrat într-un con de umbră, blândul Sf. Valentin 
mobilizează an de an tot mai multe târguri de cadouri şi 
petreceri.  

Prof. Abrudan Adriana şi elevele Marian Nicoleta, 
Brata Bianca, clasa a XIII-a A am. 
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LA CEAS ANIVERSAR 

În fiecare an, Colegiul Tehnic “Constantin Brancusi” din 
Oradea sărbătoreşte la începutul lunii martie “Ziua Şcolii”, 
care coincide cu manifestările dedicate patronului spiritual, 
sculptorul Constantin Brâncuşi. 

 Sunt eleva Teodora Hava din clasa a 12a A şi mi-am 
propus să realizez un interviu cu domnul director Mihai Creţu, 
despre activităţile şi acţiunile întreprinse în cadrul şcolii 
noastre.  

 Ca urmare l-am întrebat pe domnul director, care 
este semnificaţia acestor activităţi în cadrul acestor 
festivitati? 

 M.C. Liceul nostru a luat fiinţă la 1 septembrie 1966 
şi în intervalul care a trecut a ocupat un loc de frunte în 
istoria învăţământului românesc, marcând trecerea la 
extinderea liceelor de specialitate într-un domeniu important, 
cel al construcţiilor. 

  Merită subliniat faptul că de-a lungul celor 45 de ani 
de activitate în acest liceu s-a manifestat cu cea mai mare 
pregnanţă spiritul democratic şi cel al competiţiei. 

 H.T. De la an la an, şcoala a cunoscut noi refaceri. În 
ce măsură a influenţat procesul instructiv-educativ? 

 M.C. Cu adevărat şcoala şi-a schimbat înfăţişarea de 
la un an la altul, aşa cum am arătat şi la alte ocazii, din acest 
motiv, aici voi enumera câteva realizări din anul 2010: cea 
mai importantă realizare financiară consider că este 
înlocuirea tâmplăriei în corpul de clădire B, în valoare de 
49.200 lei. În acest fel, am asigurat confortul sălilor de clasă în 
această clădire. Cu ajutorul Primăriei Oradea, am achiziţionat 
fondurile necesare pentru schimbarea tâmplăriei în sălile de 
clasă 18, 19, 23, ]24 şi sala de sport. S-au achiziţionat 2 
radiocasetofoane, un frigider, din fondurile donate de părinţi. 
Adăugăm la acestea cărţi pentru bibliotecă şi alte materiale 
necesare procesului instructiv educativ. 

 H.T. Alte măsuri întreprinse pentru calitatea 
procesului de învăţământ? 

 M.C. Procesul de învăţământ, asigurarea succesului 
şcolar, au stat în atenţia noastră la fel ca baza materială. Ca 
urmare, am urmărit asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare, materiale didactice, obiectivitate în modul  

de evaluare şi pricepere în modul de desfăşurare a 
procesului instructiv-educativ. 

Cadrele didactice din şcoală s-au aliniat la acţiunile 
de perfecţionare prin asigurarea unui învăţământ de 
calitate, prin programe de formare continuă, 
acreditare, racordarea formării profesionale continue 
a cadrelor didactice la dimensiunile invăţării pe tot 
parcursul vieţii, formarea, dezvoltarea competenţelor 
profesionale, în valoare de 30.000 lei. 

 H.T. Care credeti că este perspectiva şcolii? 
 M.C. Reforma din învăţământ ne obligă pe 

toţi slujitorii şcolii să ne implicăm în modernizarea 
învăţământului. Liceul nostru pregăteşte fortă de 
muncă într-o paletă diversă. Cea mai importantă zonă 
aparţine construcţiilor, care are o mare perspectivă. 
Şcoala pregăteşte specialişti căutaţi în acest domeniu. 
Ei se pregătesc teoretic şi practic din şcoală. Cea mai 
bună dovadă este pregătirea sălilor de clasă, în cadrul 
orelor de practică. În felul acesta s-au amenajat sălile: 
3 – ing. Pop Elena, 24 – ing. Petruţ Virgil, 21 – prof. 
Monica Gale, 84 – prof. Nistor Monica, 78 - prof. 
Berian Abigail, 42 – prof. Németh Radu, 51 – ing. Chiş 
Angela şi sala 40 – prof. Ghergheleş Crina. În felul 
acesta s-au economisit fonduri importante. 

 H.T. Cunoaşteţi bine şcoala, fiind director de 
atâta timp, ce transmiteţi elevilor cu ocazia “Zilelor 
Şcolii”? 

 M.C. Urez tuturor elevilor şi cadrelor 
didactice multă putere de muncă şi voinţă de a duce 
mai departe tradiţiile, experienta bună, acumulate 
de-a lungul anilor. Succes tuturor! 

Elevă: Hava Teodora, Cls: 12A 

Ilustraţia grafică: Tisca Ionut 
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MEDALION EMINESCU - CREANGĂ 

REMEMBER 
 

E primăvară iar pe aleile albite de lumină ale Parcului 
Copou. Parfum suav de floare; muguri ce irump într-o 
ploaie de culori: alb, roz şi violet; verdele crud al ierbii ce 
abia se aşează ca o adiere blândă peste pământul reavăn; 
galbenul auriu al razelor soarelui ce încălzesc jucăuş 
sufletele noastre amorţite de iarnă. 

E iar primăvară peste Teiul lui Eminescu, reînviind 
parcă spiritul său creator, iar paşii celor doi îndrăgostiţi în 
vecie: Bălăuca şi Poetul înving timpul, fără a cunoaşte 
sfârşitul. 

Cu puterea gândului străbat sutele de kilometri şi mă 
aşez din nou pe banca vecină cu aleea scriitorilor. Şi 
revăd cu nostalgie figurile luminate ale pleiadei 
scriitoriceşti moldave: Costache Negruzzi, Vasile 
Alecsandri, Titu Maiorescu, Ion Creangă şi deasupra 
tuturor, privind în nemărginita zare: Mihai Eminescu. 

Copoul este locul mirific, încărcat de istorie şi de 
semnificaţii, în care mi-am depănat cele mai frumoase 
zile ale tinereţii mele: anii studenţiei. 

Şi în fiecare primăvară ei se întorc în sufletul meu cu 
tot atâta frumuseţe şi viaţă, cu cât i-am trăit în Iaşul 
încărcat de poezie, înalt, arzând până la ceruri. 

Şi gândul meu alunecă nostalgic pe coridoarele sălii 
pictate în albastrul voroneţean al lui Sabin Bălaşa, cu 
figuri mitologice şi stranii, sala Paşilor Pierduţi, ce leagă 
Universitatea „Al. I. Cuza” de Institutul Politehnic. 

Mai sus, pe dealul Ticăului, o căsuţă de înălţimea unui 
stat de om, cu geamurile cât un ochi de apă, a adăpostit 
spiritul şugubăţ al unui alt creator de geniu: Ion Creangă. 

Şi momentele rememorării locurilor importante ce 
alcătuiesc Oraşul Luminilor ar putea continua la nesfârşit. 

Pentru mine, însă, toate acestea devin realitate în 
fiecare vară, când mă reîntorc cu plăcere, să-mi reîncarc 
sufletul cu energie, cu poezie, cu frumuseţe, să revăd 
locul în care mă reîntâlnesc cu Tinereţea mea. 

prof. Iova Anamaria  
 
ION CREANGĂ, BIOGRAFIE (1837 - 1889) 

 
Ion Creangă (n. 1 martie 

1837, Humulești, jud. Neamţ 
- d. 31 decembrie 1889, Iași) 

a fost un scriitor român. 
Recunoscut datorită 
măiestriei basmelor, 

poveștilor și povestirilor sale, 
Ion Creangă este considerat 

a fi unul dintre clasicii 
literaturii române mai ales 

datorită operei sale 
autobiografice Amintiri din 

copilărie. 
Data nașterii lui Creangă este incertă. El însuși afirmă 

în Fragment de biografie că s-ar fi născut la 1 martie 

1837. O altă variantă o reprezintă data de 10 iunie 1839, 
conform unei mitrici de nou-născuţi din Humulești. 

Creangă a mai avut încă șapte fraţi și surori: Zahei, 
Maria, Ecaterina, Ileana, Teodor, Vasile și Petre. Ultimii 
trei au murit în copilărie, iar Zahei, Maria și Ileana în 
1919.  

Tinereţea lui Creangă este bine cunoscută publicului 
larg prin prisma operei sale capitale Amintiri din copilărie. 
În 1847 începe școala de pe lîngă biserică din satul natal. 
Fiu de ţăran, este pregătit mai întîi de dascălul din sat, 
după care mama sa îl încredinţează bunicului matern. În 
1853 este înscris la Școala Domnească de la Tîrgu Neamţ 
sub numele Ștefănescu Ion, unde îl are ca profesor pe 
părintele Isaia Teodorescu. După dorinţa mamei, care 
voia să-l facă preot, este înscris la Școala catihetică din 
Fălticeni. Aici apare sub numele de Ion Creangă, nume pe 
care l-a păstrat tot restul vieţii. După desfiinţarea școlii 
din Fălticeni, este silit să plece la Iași, absolvind cursul 
inferior al Seminarului teologic "Veniamin Costachi" de la 
Socola.  

S-a despărţit cu greu de viaţa ţărănească, după cum 
mărturisește în Amintiri. 

La 19 decembrie 1860 se naște fiul său Constantin. 
În 1864, Creangă intră la Școala preparandală 

vasiliană de la Trei Ierarhi, unde l-a avut profesor pe Titu 
Maiorescu. Acesta îl aprecia foarte mult și l-a numit 
învăţător la Școala primară nr. 1 din Iași. 

După ce timp de 12 ani este dascăl și diacon la diferite 
biserici din Iași, este exclus definitiv din rîndurile clerului, 
deoarece și-a părăsit nevasta, a tras cu pușca în ciorile 
care murdăreau Biserica Golia și s-a tuns ca un mirean, 
lucruri considerate incompatibile cu statutul de diacon.  

Dedică din ce în ce mai mult timp literaturii și muncii 
de elaborare a manualelor școlare.  

În anul 1867 apare primul abecedar conceput de Ion 
Creangă, intitulat Metodă nouă de scriere și citire. 

În 1871 apare în Columna lui Traian articolul Misiunea 
preotului la sate, semnat de preotul Ion Creangă. În 
același an este exclus din rîndurile bisericii , fiind acuzat 
de a fi frecventat teatrul. Publică acum un manual de 
citire intitulat Învăţătorul copiilor , unde inserează trei 
povestiri: Acul și barosul , Prostia omenească și Inul și 
cămeșa. 

Un an mai târziu este exclus și din învăţămînt și, în 
ciuda plîngerilor și protestelor sale, situaţia rămîne 
aceeași. Își cîștigă existenţa ca mandatar al unui debit de 
tutun. 

În 1873 se încheie procesul său de divorţ, copilul său 
de 12 ani fiindu-i dat în îngrijire. A căutat o casă în care să 
se mute, alegînd o locuinţă în mahalaua Țicău. 

În această perioadă îl cunoaște pe Mihai Eminescu, 
atunci revizor școlar la Iași și Vaslui, cu care se 
împrietenește. La îndemnul lui Eminescu frecventează 
societatea Junimea, unde citește din scrierile sale.  

În cadrul revistei Convorbiri literare publică Soacra cu 
trei nurori și Capra cu 3 iezi. 

http://www.istoria.md/uploaded/poze/PERSONALITATI/Oameni_de_cultura/ion_creanga/ion_creanga_2p.jpg
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Între 1875 și 1883, la îndemnul poetului, scrie cele 
mai importante opere ale sale. 

La 1878 , pentru activitatea sa didactică este decorat 
cu ordinul Bene-merenti. Publică basmul Ivan Turbincă. 

Cîţiva ani mai tîrziu a fost bolnav de epilepsie și a 
suferit foarte mult la aflarea bolii și apoi a decesului lui 
Eminescu, și al Veronicăi Micle. 

Ion Creangă călătorește la Slănicul Moldovei pentru 
a-și îngriji sănătatea, îl vizitează pe Mihai Eminescu la 
Mănăstirea Neamţului. 

Horia Creangă, nepotul povestitorului, este 
considerat cel mai important arhitect al perioadei 
interbelice. În capitală a proiectat peste 70 de imobile. 
Unele însă au fost schimbate de-a lungul timpului, astfel 
că nici specialiştii nu mai recunosc stilul marelui arhitect 
şcolit la Paris. 

Umorul lui Creangă este însuşi umorul vieţii, al 
acestui fenomen organic, în care durerea şi bucuria, răul 
şi binele, prostia şi inteligenţa, umbra şi lumina se 
îmbrăţişează alternativ, ca s-o exprime în toată 
realitatea. 

La 31 decembrie 1889 se stinge din viaţă în urma unui 
atac cerebral. Ion Creangă este înmormântat la 2 
ianuarie 1890 la cimitirul Eternitatea din Iași. 

 
DEDICAȚIE LUI ION CREANGA 

 
LUMEA POVEŞTILOR 
 
Hai, copii cu noi acum, 
Să pornim voioşi la drum, 
Prin mărita de poveste, 
Care a fost şi tot mai este. 
 
Lume, lume de poveşti  
Cât de minunată eşti, 
Tu ne aduci doar bucuria, 
Ne încânţi copilăria. 
 
Iezii, capra şi cu lupul, 
Vulpea şireată şi ursul, 
Găinuşa şi cocoşul, 
Baba hâtră şi cu moşul. 
 
Harap-Alb cel curajos, 
Stan Păţitul cel sfătos, 
Păsărilă şi Ochilă, 
Flămânzilă şi Setilă. 
 
Asta-i lumea minunată, 
De ION CREANGĂ creată. 
Ea ne aduce doar bucuria, 
Ne încântă copilăria. 
 

Material cules de prof. Bica Cornelia 
 

Fotografii din concursurile de tenis de masă, volei şi 
sesiunea de comunicări susţinute în cadrul Zilei Şcolii -> 

UN „MĂRŢIŞOR” PENTRU LITERATURA ROMÂNĂ  

Neîntrecutul povestitor Ion Creangă a preţuit mult 
comorile folclorice şi a nutrit o dragoste caldă şi plină de 
înţelegere pentru copii. Animat de aceste sentimente, a 
creat un bogat şi valoros tezaur de poveşti care au 
fermecat copilăria a zeci de generaţii şi vor constitui 
mereu lectura preferată a copiilor. Citind poveştile lui Ion 
Creangă, copiii cunosc numeroase figuri din viaţa satului: 
oameni buni şi răi, harnici şi leneşi, cinstiţi şi necinstiţi, 
optimişti, veseli, glumeţi, dar hotărâţi să lupte pentru o 
viaţă mai bună. 

Creangă a realizat pentru prima dată în literatura 
noastră cea mai atractivă şi mai accesibilă operă de o 
deosebită valoare artistică: „Amintiri din copilărie”. 

Povestirea năzdrăvăniilor din vârsta sa fragedă a fost 
un prilej de a alcătui o frescă realistă a vieţii ţăranului din 
ţinuturile de munte ale Moldovei, din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea. 

Întreaga operă este presărată cu proverbe, zicători şi 
expresii populare, care îmbogăţesc vorbirea copiilor şi-i 
fac să pătrundă în tainele limbii materne şi în comorile 
înţelepciunii populare. 

Petrecându-şi întreaga viaţă printre copii, marele 
povestitor a cunoscut preocupările şi preferinţele lor şi 
de aceea a reuşit să creeze pentru ei poveşti care să-i 
atragă, dar în acelaşi timp să-i educe şi să-i instruiască, 
ajutând şi la formarea unei concepţii optimiste despre 
viaţă. 

Prof. Bica Cornelia  
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COLȚUL DE IUBIRE – CREAȚII ORIGINALE 

LACUL, DE IUBIRE PLIN 
Într-o margine de lac 
Cântau două păsărele, 
Cu glasuri ca de regine, 
Aşa încât el… tresarea. 
 

Pe malul plin de nuferi 
Sclipea în lacul albăstrit, 
Doi ochi caprui şi cristalini 
Sclipeau în fundul lacului albastru! 
 

Avea un chip ca de păpuşă, 
Lumina lunii cenuşii, 
Îi sclipea pe chipul de papuşă 
Ca un cristal în luna plina. 
 

De printre ramuri de lumină, 
Un chip blând şi tresărit 
Se uita-n lac şi tresărea, 
Chipul ei sclipea adânc. 
 

El o ia în braţe ca pe-un trandafir 
Ei se iubeau ca doi îndrăgostiţi 
Sub lumina lunii adânci 
Şi lacul ce-o reflecta! 
 
DOUĂ LACRIME ALBASTRE 
Într-o zi de primăvară, 
Ți-au răsărit de prin sprâncene 
Doi ochi albaştri ca două stele. 
Pe cerul primăverii plin de rândunele. 
 

Iar ochii tăi albaştri, 
Ca două flori de primăvară 
Au răsărit iar din părul tău frumos 
Ca floarea ce-a frumoasă din pământul primăverii! 
 

Iar pe ochii tăi albaştri 
Am vrut să-i văd sclipind 
Ca două diamante albastre 
Ale sufletului tău mare. 
 

Cu zâmbetul pe buze, 
Cu ochii parcă tremuraţi, 
Cu sufletul ca un copil, 
Parcă ai aşteptat să-ti văd chipul înflorit. 
 

El parcă vede un trandafir aprins 
Inima-i bătea puternic, 
De parcă voia s-o ia din loc. 
El o iubea, dar …nu ii spunea. 
 

Parcă voia să nu mai uite, 
Tot ce ochii lui văzuse, 
De parcă-un înger sărutase 
El voia sa o sărute pe buzele ei moi iar. 

Sarca Raul, X - A 
 
 
 

POEZIE 
Îmi vine greu să mă gândesc, 
Dar, e tot ce mi-a ramas  
M-ascund sub un zambet fals. 
 

Chiar şi durerea o ador 
Caci doar de la tine o am 
Si parca în flacari simt ca mor. 
 

Si tot ce vreau, e doar, 
Tu sa ma atingi, sa ma strangi, 
Sa plangi peste sufletul meu, 
Sa ma ineci cand ma simti 
Sa ma pierd în miezul tau! 
 

M-am saturat sa tot traiesc, pentru ce oare? 
Doar ca s-agonisesc praf, 
Ma simt uscat şi ma sufoc, 
Si nu m-ar stinge zece mari, 
Caci parca-n flacari simt ca mor. 
 

Si tot ce vreau e doar, 
Tu sa m-atingi, sa ma strangi, 
Sa plangi peste sufletul meu 
Sa ma ineci cand ma simti 
Sa ma pierd în miezul tau. 
 

Chiar şi durerea o ador 
Caci numai de la tine o am 
Tot ce vreau e doar, 
Tu sa ma atingi, sa ma strangi, 
Chiar şi durerea o ador 
Si parca în flacari simt ca mor. 

Pap Attila, XII C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustraţia grafică: Daragiu Edward, Cls: XB 
  



 

 
7 

 

MARȚIŞOR TRADIȚIONAL 

Mărţişorul este una din vechile tradiţii româneşti care vesteşte sosirea primăverii. Simbolistica acestui obicei este 
bineînţeles lupta dintre bine şi rău, dintre întuneric şi lumină, dintre primăvară şi iarnă. 

Tradiţia mărţişorului a început în urmă cu sute de ani, când, de 1 martie, copiii primeau un bănuţ de aur sau argint pus 
pe o sfoară împletită dintr-un fir roşu şi unul alb. Moneda era legată la mâna stângă şi ţinută până la prima luna plină. 
Atunci fetele îşi cumpărau cu bănuţul caş sau brânză (ca să aibă pielea de culoarea caşului) şi vin (ca să fie îmbujorate în 
obraji, întocmai cum e vinul). Sforicica împletită era agăţată de un pom înflorit. 

Tradiţiile s-au mai schimbat, iar mărţişorul a avut diverse forme: de la bănuţi, la pitricele colorate înşirate pe o aţă şi 
până la flori. 

Şnurul format dintr-un fir roşu răsucit cu unul alb era privit ca o amuletă, menită să aducă noroc şi fericire celui care o 
poartăa. Roşul semnifica dragostea, iar albul sănătatea şi puritatea. 

Mărţişoarele se mai poartă şi acum, la piept, pentru a se îndeplini dorinţele din inima noastră. Deşi obiceiul este ca 
fetele să primească mărţişoare în dimineaţa zilei de 1 martie, în Moldova băieţii sunt cei care primesc şi poartă 
mărţişoare. 

După 12 zile de purtat mărţişorul la piept sau la mâna stângă, sfoara acestuia se leagă la ramura unui copac înflorit. 
Dacă vreţi să oferiţi un mărţişor deosebit, căutaţi-l!  
Nu alegeţi primul mărţişor care vă iese în cale!  
Arătaţi că v-aţi gândit la persoana respectivă şi încercaţi să faceţi un cadou personalizat. 
Dacă nu aveţi idei, nu luaţi obiecte de slabă calitate prezente la toate tarabele. Puteţi alege un pandantiv din argint, un 

cosar (reprezintă bunăstare), un trifoi (noroc) sau un ghiocel (gingasie). 
Vă dorim o primavară calduroasă şi plăcută! 

Clasa a XI-a A, diriginte Chis Angela 

FOLCLORUL, PE CALE DE DISPARIȚIE – O REALITATE TRISTĂ 

 Cuvântul folclor defineşte totalitatea manifestărilor şi creaţiilor culturale ale 
unui popor, specificul naţional şi spiritual al acestuia, individualizându-l. 

 Noi, românii dispunem de un cântec românesc inegalabil în Europa, care 
vorbeşte despre durerile, bucuriile, ţarina şi viaţa oamenilor, care au supravieţuit 
vicisitudinilor istoriei tocmai datorită acestuia. Zona Bihorului excelează prin bogăţia, 
varietatea şi frumuseţea tradiţiilor populare. 

O parte dintre tinerii de azi înclină spre altfel de muzică decât cea tradiţională 
românească, manele . Care este diferenţa? Muzica românească exprimă un sentiment: 
de dragoste, de dor, de înstrăinare, de jale; manelele exprimă exaltare trupească. 
Țăranul cânta pentru a-şi exprima un sentiment, maneliştii o fac pentru a câştiga bani. 
Unde este ,,doina satului” cea cântată (trăgănată) de bunicii şi străbunicii noştri?  

Referitor la costumul popular, nu se mai poartă decât în zonele care au mai puţină 
legătură cu civilizaţia oraşelor, iar costumul a devenit costum de sărbătoare. Mai trist 
este că mulţi bătrâni ai satelor, din pricina sărăciei, îşi vând pe nimic costumele populare, 

unele foarte vechi şi preţioase. Multe dintre ele iau calea străinătăţii. 
Prin folclor, copiii noştri învaţă cine sunt, cine au fost strămoşii lor. Din păcate, şi ţăranul român e o ,,specie" pe cale 

de dispariţie. Influenţele oraşului sunt uneori nefaste asupra satului. Există, cu regret trebuie s-o spun, mai ales din partea 
acelor oameni care nu prea cunosc folclorul, o atitudine zeflemistă faţă de lumea satului.  

Eu mă consider privilegiată că am cunoscut această lume şi îi plâng pe aceia care nu au avut ocazia sau nu au vrut să 
o cunoască.  

Bibliotecară, Florica Roibu 
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DISCRIMINAREA – NOȚIUNI DE BAZĂ 

 
 
CE ESTE DISCRIMINAREA? 

 
Discriminarea reprezintă un comportament de 

excludere sau de reducere a accesului unor indivizi la 
anumite resurse.  

 
Legea nr. 324/2006 defineşte discriminarea ca fiind: 

"orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe 
bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, 
categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, 

vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare 

HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi 
orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, 
inlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în 
condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în 
domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice 
alte domenii ale vietii publice." 

 
TIPURI DE DISCRIMINARE 
 
Cea mai întâlnită este distincţia între discriminarea 

directă şi cea indirectă (Michaela Banton, 1998). 
Discriminarea directă apare atunci când tratamentul 

diferenţiat este generat în mod intenţionat, în timp ce 
discriminarea indirectă apare atunci când acest 
tratament are la bază o decizie inechitabilă luată 
anterior. Să luăm, de exemplu, situaţia la locul de 
muncă, discriminarea directă este prezentă atunci când 
două persoane având pregătire egală şi o slujbă similară 
sunt plătite în mod diferenţiat datorită faptului că una 
dintre acestea aparţine unui anumit grup etnic. 
Discriminarea indirectă apare atunci când cele două 
persoane sunt plătite în mod diferit deoarece au fost 
angajate în pozitii diferite deşi aveau aceeaşi pregătire.  

 

GRUPURI SUPUSE DISCRIMINĂRII 
 
Grupurile etnice supuse cel mai des discriminării şi 

asupra cărora s-au centrat cele mai multe studii sunt: 
minorităţile etnice, rasiale, religioase, grupurile de 
imigranţi. O preocupare aparte a existat pentru 
discriminarea practicată la adresa femeilor. În ultima 
perioadă un interes special este acordat studiilor 
referitoare la discriminarea minoritaţilor sexuale, a 
persoanelor cu abilitaţi speciale, precum şi a vârstnicilor. 
Aceste grupuri sunt vulnerabile din punct de vedere 
social şi economic. Cei care sunt ţinta prejudecăţilor şi a 
discriminărilor într-o societate anume vor întâmpina 
dificultăţi de integrare pe piaţa muncii (nu îşi vor găsi 
locuri de muncă pe măsura calificării sau vor fi plătiţi la 
nivel inferior celor care provin din grupuri favorizate), 
vor avea dificultăţi în obţinerea beneficiilor publice. 
Toate acestea îi fac vulnerabili din punct de vedere 
economic şi îi includ în categoria grupurilor cu risc 
ridicat de sărăcie. 

 
TIPURI DE TRATAMENT DISCRIMINATORIU  
IN CAMPUL MUNCII: 

 
• Organizarea unor activitati recreative, care isi 

propun formarea echipei de angajati, la care sunt 
invitati numai angajatii barbati ai firmei; 

• Un restaurant serveşte grupuri de persoane, dar nu 
un grup de persoane în care se află cetăţeni de etnie 
rromă sau homosexuali; 

• Salariul acordat de către angajator unei salariate 
femei este mai mic decât cel acordat unui salariat bărbat 
în condiţii echivalente de muncă, vechime etc. 

 
EXISTĂ DISCRIMINARE ÎN ROMÂNIA?  

 
Din evaluarea anunţurilor de muncă reiese că:  
• 26,16% din anunţuri conţin discriminări pe criteriul 

de gen; 
• 13,45% impun limite de vârstă nejustificate pentru 

anumite locuri de muncă şi profesii. 
• 34,33% cer experienţă prealabilă candidatului în 

condiţiile în care pentru anumite locuri de muncă nu 
este necesară. 

Din punct de vedere al hărţuirii sexuale, 10% din 
populaţia tării afirmă că a fost supusă unei forme de 

hărţuire sexuală minoră sau mai gravă şi aproximativ 

62% din aceste cazuri de hărţuire se desfăşoară la locul 
de muncă. 

Prof. Roxana Candrea 
 

  

http://www.imparte.ro/Cum-sa-donezi-inteligent/51/Reintegrare-sociala:-educatia-pentru-copii-cu-dizabilitati.html
http://www.imparte.ro/Stiri-si-evenimente-caritabile/281/Fundatia-Renasterea-da-startul-campaniei-impotriva-cancerului-la-san.html
http://www.imparte.ro/Stiri-si-evenimente-caritabile/280/Cel-mai-adorabil-protest-de-pe-planeta-impotriva-contaminarii-cu-H.html
http://www.imparte.ro/Stiri-si-evenimente-caritabile/280/Cel-mai-adorabil-protest-de-pe-planeta-impotriva-contaminarii-cu-H.html
http://www.imparte.ro/Cum-sa-donezi-inteligent/31/Violenta-domestica-sub-mai-multe-infatisari-.html
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DESPRE BOX, SPORTUL PE CARE ÎL PRACTIC 

Boxul (pugilismul) este o artă marţială veche (probabil cea mai veche artă marţială, (cu origini preistorice) dar în 
acelaşi timp şi un sport de contact, în care doi concurenţi, cu greutăţi similare, luptă cu ajutorul pumnilor, într-o serie de 
reprize, numite runde. Victoria este obţinută atunci când oponentul este doborât la pământ şi nu reuşeşte să se ridice 
înainte ca arbitrul să termine de numărat până la 10 sau când oponentul este prea rănit pentru a continua meciul de box. 
Dacă în acelaşi timp, nici unul dintre jucatori nu obţine victoria, caştigătorul meciului de box este stabilit de către juriul 
supraveghetor. 

Numele meu este Drobota Ovidiu. Am început cu boxul la vârsta de 14 ani. La acea vârstă, nu mi s-a părut o alegere 
"strălucită", probabil şi din cauză că eram mai mic, mai nesigur pe mine, mai dezorientat, dar cu timpul a început să-mi 
placă. Când e vorba de box, înţelegi pasiune, artă, tehnică şi condiţie fizică. Am început cu antrenamentele o perioadă mai 
îndelungată. Într-un timp, eram cel mai simpatic băiat pentru cei de la sala de box şi ei văzând asta, s-au ocupat mai mult 
de mine. Relaţia dintre mine şi antrenor a devenit mai diferită faţă de relaţia antrenorului cu ceilalţi colegi de box. Mi s-a 
vorbit mult de psihologia boxului, tehnică şi disciplină. Am început să boxez. Primul meu meci de box a fost la cupa Bihor, 
la Sala Sporturilor din Oradea şi cu emoţii mari, am boxat contra unui adversar de categoria mea. Am câştigat acel meci şi 
de fiecare dată când câştig un meci de box, prind încredere de a merge mai departe. Mi-e frică de fiecare dată când intru 
în ring, dar conteaza cum te stăpâneşti. Trebuie să te ţii bine pe picioare, să muşti din proteză şi să spui: “Let’s go!”. 
"Idolul" meu de box este Mike Tyson. Mike a fost unul dintre cei mai buni boxeri ai lumii. I-am urmarit toate meciurile de 
box şi prin acest fapt pot spune că am învăţat câte ceva din tehnica lui. Pentru mine boxul este cel mai frumos sport de 
contact şi va ramâne cel mai frumos sport de contact chiar daca unele persoane spun ca este un sport urât. Dacă ai o 
vârstă potrivită pentru box, gâdeşte-te bine pâna să-l alegi. Nu gândi aiurea pentru că te vei apuca degeaba şi tot atat de 
repede te vei şi lăsa de el. 

Drobota Ovidiu, clasa a X-a B 

BONJOUR, LA FRANCE 

În cadrul parteneriatului pe care şcoala noastră îl are 
cu asociaţia ,,Les Compagnons du Devoir’’, desfăşurat prin 
programul european ,,Leonardo da Vinci’’, am primit cu 
bucurie vizita a 10 ucenici francezi însoţiţi de profesorii lor, 
Julien Pommier şi Roger Beyler. Acest parteneriat pe care 
C.T. ,,Constantin Brâncuşi’’ îl are cu asociaţia franceză 
durează de 3 ani, timp în care am primit vizita mai multor 
tineri ucenici din Poitiers, însoţiţi de profesorii lor. 

Anul acesta, cei 10 ucenici francezi care au venit 
pentru a efectua un stagiu de practică la Cetatea Oradea, 
au fost din oraşul Bordeaux. Vizita lor a durat din 1 până în 
19 noiembrie, timp în care au avut un program cu diverse 
activităţi. 

În prima săptămână, dupa ce le-a fost prezentată 
şcoala, au vizitat oraşul, unde au putut admira şi 
recunoaşte frumuseţea clădirilor în stilul Art Nouveau. 
Aceştia au fost impresionaţi de frumuseţea bisericilor 
orădene, cum ar fi: Biserica cu Lună sau impresionanta 
Catedrală Barocă care se află în vecinătatea Muzeului Țării 
Crişurilor. Rămânând în zona spiritualităţii, ei s-au 
familiarizat şi cu lumea monahală, vizitând mănăstirea 
Sfintei Cruci. 

Tot în prima săptămână ucenicii francezi au avut 
ocazia să cunoască mai bine sistemul de învăţământ 
românesc. Ei au venit de dimineaţă la şcoală pentru 
«primele» lecţii de limba română, predate de prof. de 
franceză Dragian Ana. Dorind să vadă îndeaproape cum se 
lucrează pe partea tehnică în şcoala noastră, aceştia au 
participat alături de elevii noştri la un curs de desen tehnic 
predat de prof. Gale Monica. 

Ucenicii francezi, au dorit să ne lase şi o amintire, aşa 
că au făcut două bănci de piatră în curtea liceului. 

A urmat o activitate sportivă, un meci de fotbal între 
elevii şcolii noastre şi cei francezi, activitate organizată de 
prof. Naom Alexandru. 

După această activitate solicitantă, elevii francezi au 
vizitat Băile Termale din Felix, unde au putut să se bucure 
de o baie în apa termală, pe o vreme care a fost şi foarte 
călduroasă. 

Începând cu a doua săptămână, elevii au început 
stagiul de practică la Cetatea Oradea, contribuind la 
restaurarea acesteia. 

În această săptămână, graţie organizatorilor, dl. 
director al liceului, prof. Creţu Mihai, d-nei directoare adj. 
Tabacu Aurora şi d-nei director educativ Iova Nina, le-am 
organizat francezilor o ,,Seară românească’’, în sala festivă 
a liceului nostru. 

Tinerii au fost încântaţi să vadă dansul a trei perechi 
de dansatori ai şcolii noastre: Teofil Cozma, Camelia Popa, 
Raul Matiuţ, Raluca Boldan, Ovidiu Fiţiu, îmbrăcaţi în 
costume populare specifice zonei. Aceştia au fost 
coordonaţi de d-na bibliotecară Roibu Florica. Obiectele 
tradiţionale româneşti au fost pregătite şi puse la dispozitie 
de către d-nele prof. Gale Monica şi prof. Avrămuţ Florica. 
Momentele muzicale au fost susţinute de către următorii 
elevi: Ioan Tegle(saxofon), Marius Popa(vioara) şi Florin 
Potioc(toba). Lectura lucrării ,,Vizita la Paris’’ a fost 
prezentată de către eleva Teodora Hava. 

Surpriza serii a fost un tort având forma hărţii Franţei, 
pentru care îi mulţumim d-nei prof. Rusu Georgeta. 

Din dorinţa de a le mai arăta oaspeţilor din 
frumuseţile ţării noastre, am organizat şi o vizită la Peştera 
Urşilor şi la Bratca, unde tinerii au putut admira şi 
frumuseţea munţilor nostri. 
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În a treia şi ultima săptămână, elevii au continuat 
munca la cetate, de dimineaţă, iar dupa-masă, d-na 
directoare, împreună cu domnul director le-au facilitat 
francezilor vizite la doua fabrici importante: prima fabrică 
vizitată a fost cea de b.c.a, fabrica Simcor. A doua fabrică 
vizitată a fost ,,Holcim’’, fabica de ciment din Aleşd. 
Vizitarea acestor fabrici le-a permis francezilor accesul la 
noile tehnologii româneşti în domeniu. 

Înainte de ziua plecării, în 18 noiembrie, elevii francezi 
au participat la Balul Bobocilor al liceului nostru, de a cărui 
organizare s-au ocupat d-nele prof. Kristo Tunde şi d-na 
prof. Pusta Dana.  

Ca semn al aprecierii noastre, elevii francezi au primit 
suveniruri, pentru a nu uita de vizita facută la liceul nostru. 

Dl. director, prof. Cretu Mihai şi d-na directoare adj. 
prof. Tabacu Aurora le-au mulţumit pentru colaborarea 
reuşită pe care am avut-o, invitându-i să ne mai viziteze şi 
cu alta ocazie! 

Astfel le-am urat cu toţii ,,Bon retour!’’, pâna la 
următoarea reîntâlnire! 

Prof. Ana Dragian 
 
 
 
 

DOMNIŞOARA MARGIT POGANY 

Domnişoara Margit Pogany a 
fost una dintre marile iubiri ale 
lui Constantin Brâncuşi 

Cunoscut mai mult ca un 
personaj singuratic, Brancusi a 
avut şi privilegiul unor mari 
iubiri, iar cea mai cunoscuta 
poveste de dragoste pare a fi 
cea cu Margit Pogany, pictorita 
de origine maghiara. în 1909 
Brancusi o intalneste şi ii cere sa 
ii pozeze pentru un bust. 

Am pozat pentru el de mai 
multe ori, isi amintea Margit Pogany. De fiecare data, 
incepea şi termina un nou bust în lut. Era fiecare frumos, 
minunat de real. Eu il rugam sa il pastreze ca varianta 
finala, dar el izbucnea mereu în ris şi arunca bustul inapoi 
în lada cu lut din coltul atelierului – spre marea mea 
dezamagire. 

Dupa război Margit Pogany s-a stabilit în Australia şi 
pina în 1937 a urmat o perioada de corespondenta intre ea 

şi Constantin Brâncuşi, astfel 
o iubire s-a maturizat şi s-a 
transformat de-a lungul 
timpului intr-o prietenie 
profunda. 

In 1913 Brancusi expune 
în Statele Unite, iar lucrarea 
Domnisoara Pogany a trezit 
publicului un interes fabulos. 
Ochii enormi, celesti şi capul 
ovoid au stranit controverse, 
la inceput şi ironii, insa 
sensibilitatea lucrarii a invins. 
Subtilitatea mainilor impreunate ce sprijina fata era 
remarcata, iar finetea chipului, a liniilor au impresionat. 

In opera sculptorului Brancusi se remarca seria de 
nousprezece lucrari inchinate Domnisoarei Pogany, lucrari 
realizate timp de aproape doua decenii şi care vorbesc 
despre iubire şi hipnoza privirii. 

ing. Rugan Gheorghe 
 

 

 
În imaginile alăturate sunt creaţii ale elevilor expuse în sala festivă în cadrul festivităţilor din data de 3 Martie. Lucrări de 
fier forjat, mărţişoare şi desene cu tematică brâncuşiană.(activităţi conduse de ing. Rugan Gheorghe, prof. Abrudan 
Adriana şi prof. Gale Monica) 
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CUGETĂRI 
 Orice boală porneşte din minte! 

 Nu tratamentul medical este cauza vindecării, ci doar CREDINŢA fermă. 

 Gândiţi-vă numai la BINE şi binele se va manifesta fără nici o îndoială. SUNTEŢI CEEA CE GÂNDIŢI! 

 Nu spuneţi niciodată: „Nu pot!” 

 Alegeţi VIAŢA; alegeţi DRAGOSTEA; alegeţi FERICIREA! Aveţi încredere în protecţia DIVINĂ şi în BINECUVÂNTAREA sa. 

 SUBCONŞTIENTUL este CREATORUL corpului dumneavoastră şi îi stă în putere să VINDECE orice boală. 

 Legea care stă la baza întregii manifestări este LEGEA CREDINŢEI. 

 DORINŢELE dumneavoastră reprezintă RUGĂCIUNILE dumneavoastră. 

 Captaţi undele mentale ale ARMONIEI, SĂNĂTĂŢII şi CALMULUI lăuntric prin contemplarea dragostei şi a splendorii 
lui DUMNEZEU. 

 Amintiţi-vă că inima plină de recunoştinţă e total aproape de comorile universului. 

 NU luptaţi cu obstacolele apărute în cale, folosiţi IMAGINAŢIA şi NU VOINŢA. 

 NU ascultaţi bătăile inimii, nici respiraţia, nu vă îndoiţi nici o clipă de sănătatea dumneavoastră. 

 Imaginaţi-vă că sunteţi perfecţi şi veţi deveni perfecţi. 

 DORMIŢI în PACE şi TREZIŢI-VĂ în BUCURIE. 

 Fiţi recunoscători pentru toate binecuvântările care vă sunt dăruite. Rugaţi-vă pentru fericirea, pacea şi prosperitatea 
tuturor fiinţelor acestei lumi. 

 Fericirea NU depinde de situaţia socială sau materială, ci de atitudinea interioară, de starea lăuntrică. 

 Bucuria interioară este rodul minţii perfect calme. Umpleţi-vă mintea cu gânduri echilibrate, senine şi atunci nimic 
nu-i imposibil. 

 Omul cel mai fericit este cel care dăruieşte mereu tot ce are mai bun şi mai elevat în el însuşi. 

 NU doriţi răul nimănui, căci astfel VĂ faceţi singuri rău. 

 Faceţi bine, fiţi binevoitori, iubiţi, căci tot ceea ce dăruiţi se va întoarce la dumneavoastră cu o supramăsură. 

 NU judecaţi pe nimeni, căci şi alţii VĂ vor judeca pe dumneavoastră. 

 Bucuraţi-vă de succesul celorlalţi şi veţi avea parte de succes. 

 A ierta înseamnă a dărui. Dăruiţi iubire şi bucurie celorlalţi, până nu va mai rămâne nici un strop de durere în inima 
dumneavoastră. 

 Frica reprezintă un gând negativ. 

 Când încetaţi să mai speraţi, când VIAŢA încetează să mai fie o surpriză pentru dumneavoastră, atunci sunteţi deja 
bătrâni. 

 Secretul permanentei tinereţi îl veţi afla în iubire, fericire şi calmul lăuntric. Însuşiţi-vă aceste calităţi şi veţi rămâne 
mereu tineri. 

Culese de prof. Petrut Virgil 

ŞTIAȚI CĂ? 

Țânţarii sunt de două ori mai atraşi de culoarea albastră decât de orice altă culoare. * În medie, fluturii trăiesc 20-40 de 
zile, iar unele specii nu trăiesc decât câteva zile. * Ariciul recunoaşte culorile şi are un simţ auditiv foarte dezvoltat. * 
Porumbeii trăiesc, de obicei, toată viaţa cu acelaşi partener, intrând, astfel, în categoria vieţuitoarelor monogame. * Ştiaţ i 
că pisicile nu suportă mirosul de lămâie? * Dungile zebrelor sunt unice pentru fiecare individ, cu cea mai mare variaţie în 
regiunea umerilor. * Dinţii unui om sunt tari aproape ca piatra. * Cel mai puternic muşchi din corpul uman este limba. * 
Ochii oamenilor au întodeauna aceeasi mărime de la naştere, dar nasul şi urechile noastre nu se opresc niciodată din 
creştere. * Atunci când strănută i se opreşte inima pentru o milisecundă. * S-a descoperit următorul fapt: cutremure 
există nu doar pe Pământ, ci şi pe Lună, Soare, pe alte planete şi chiar stele. * Copii egipteni nu purtau deloc haine până la 
adolescentă. * Căldura din Egipt făcea ca hainele să nu fie necesare. * Papagalii sunt unele dintre cele mai inteligente 
specii de păsări de pe glob. * Creierul poate stoca de cinci ori mai multe informaţii decât conţine Enciclopedia Britanică. * 
Crocodilii plâng după ce înghit prada.Acest fenomen se datorează unui mecanism de reglare prin care animalul scapă în 
acest fel de apa şi sărurile în exces. * Când omul merge i se antrenează aproximativ 200 de muşchi ai corpului. * Peştele 
electric poate genera un şoc electric de 500 de volţi şi 1 amper.Energia este folosită atât pentru a vâna cât şi pentru 
autoapărare. * Corpul unei meduze este format în proporţie de 98% din apă. * Femela leu se ocupă cu vânătoarea în 
peste 90% din cazuri, în timp ce masculul preferă să se odihnească. * Cangurul nu poate să sară, să se desprindă de la sol, 
decât dacă coada îi atinge pământul. 

Culese de elevele Flonta Lidia şi Gereben Bianca, clasa a X-a A 
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SCRIEREA CREATIVĂ LA ORELE DE LIMBA ENGLEZĂ 
Expresia „scriere creativă” sugerează sarcini de 

lucru care implică imaginaţia, cum ar fi poezia, 
povestirile şi piesele de teatru. Scrierea creativă este o 
călătorie a descoperirii de sine, iar descoperirea sinelui 
promovează învăţarea eficientă. Când elevii scriu o 
poezie simplă despre cineva la care ţin, sau când 
încearcă să construiască o naraţiune sau să relateze 
întâmplări din copilăria lor, ei pătrund de fapt în 
propriile lor experienţe. Acest lucru asigură o 
motivaţie puternică de a găsi cuvinte potrivite pentru 
a exprima astfel de experienţe. 

Scrierea pe grupuri, fie că este parte a unui proces 
sau parte a unei activităţi comunicative bazate pe joc, 
poate fi extrem de motivantă pentru elevi, incluzând 
nu doar scrisul, dar şi cercetarea, discuţiile, evaluarea 
colegilor. 

Unul din principalele roluri ale profesorului în 
activitatea de scriere este acela de a-i motiva pe elevi, 
creând condiţii pentru generarea ideilor, convingându-
i de folosul activităţii, şi încurajându-i să depună cât 
mai mult efort pentru beneficii maxime. În scrierea 
creativă, pentru unii elevi este mai uşor să genereze 
idei decât pentru alţii. Dacă trebuie să scrie de 
exemplu o poezie, va fi nevoie să sugerăm nişte 
versuri celor care nu au nici o idee, sau să-i stimulăm 
cu propriile noastre idei.  

Un exemplu de activitate de dezvoltare a 
deprinderii de scris este să le cerem elevilor să scrie 
rezumate la diferite piese, concerte sau filme pe care 
le-au văzut, şi să facă acest lucru într-o manieră 
potrivită pentru spectatorii pe care îi au (fie reali, fie 
imaginari).  

Elevii trebuie să scrie, în linişte, ce înseamnă o 
anumită poezie pentru ei, o poezie pe care profesorul 
o poate citi în clasă cu voce tare. Într-o altă activitate, 
elevii sunt aşezaţi pe grupuri, în cerc, iar profesorul le 
dictează o propoziţie pe care elevii o scriu pe o foaie 
de hârtie. Pe grupuri, elevii trebuie să continue şi să 
alcătuiască o poveste pornind de la acea primă 
propoziţie.  

Descrierea unui obiect, a unor persoane, a unor 
locuri, a unor procese reprezintă alte posibilităţi de 
folosire şi stimulare a imaginaţiei în activităţile de 
scris. 

Scrierea creativă nu este singura activitate care 
aduce un suflu nou în clasă, dar oferă oportunităţi 
interesante, plăcute pentru însuşirea limbii. Ea nu este 
lipsită de control dar necesită precizie şi acurateţe în 
exprimare şi în vocabular. Nu înseamnă să scrii despre 
orice şi despre tot, ci ne permite să ne concentrăm 
asupra unor idei specifice sau texte literare. Scrierea 
creativă nu este de neatins pentru majoritatea dintre 
noi, ci oferă elevilor posibilitatea de a-şi explora 
propria imaginaţie şi propriul limbaj. Aceasta nu 
reprezintă un substitut sau o înlocuire a comunicării 
orale, ci constituie o modalitate stimulatoare, 
antrenantă de a da un sens nou unei deprinderi 
folosită se pare cel mai puţin. 

Profesor, Monica Tamaş 

ANXIETATEA SOCIALĂ 
Anxietatea socială este definită ca anxietate asociată 

cu frica de a fi evaluat negativ de ceilalţi într-un context 
social. Se presupune că răspunsul anxios are 
componente atât cognitive cât şi fiziologice care adesea 
cauzează şi perpetuează reacţia social anxioasă. Până 
recent, anxietatea socială a fost cel mai puţin cercetată 
dintre tulburările de anxietate. O barieră majoră în 
înţelegerea anxietăţii sociale a constituit-o lipsa 
categorizării acestor pacienţi până recent  

S-a estimat că 5.5% din populaţie suferă de un tip de 
tulburare anxioasă cu implicaţii sociale (Stein, 1997), 
unele studii estimând o rată a prevalenţei de pâmă la 
13.3% (Fones, Manfro & Pollack,1998). 

Cercetările sugerează că indivizii anxioşi social: (a) 
tind să se focalizeze pe percepţia lor a felului în care 
sunt văzuţi de ceilalţi; (b) fac apel la stndarde rigide, 
autoimpuse; (c) supraestimează probabilitatea apariţiei 
evenimentelor social negative; (d) au o conştiinţă de 
sine excesivă în timpul situaţiilor sociale şi (e) fac 
predicţii catastrofale referitoare la consecinţele unei 
întâlniri sociale penibile. 

Albert Ellis şi adpţii lui susţin că psihopatologia 
rezultă în principal din credinţele rigide, dogmatice, care 
gramatical iau forma imperativelor: trebuie, e absolut 
necesar. S-a presupus că această perspectivă reprezintă 
explicaţia cauzală pentru anxietatea socială. De 
exemplu, este credinţa că “ceilalţi se vor distra pe seama 
mea la petreceri” esenţial producătoare de anxietate 
pentru indivizii anxioşi social sau este credinţa 
suplimentară că “ceilalţi nu trebuie să mă judece 
negativ” esenţială pentru ca anxietatea să se 
declanşeze? 

Factori de risc 
S-a constatat că anxietatea socială este mai des 

întâlnită atunci când se iau în considerare următorii 
factori: 

Gen. Ca şi alte tulburări de anxietate, anxietăţile 
sociale sunt mai ridicate la femei. Dintre factorii care 
duc la creşterea riscului pentru femei îi amintim pe cei 
hormonali, presiunea culturală de a satisface nevoile 
celor din jur, cu excepţia celor proprii şi mai puţine 
autorestricţii în raportarea anxietăţii la persoanele 
competente.  

Istoria familială. Factorii genetici joacă un rol 
important în unele cazuri.  

Factori socio-economici. Un studiu făcut pe adulţii 
mexicani care trăiesc în California a evidenţiat că cei 
născuţi în Mexic erau de trei ori mai vulnerabili în faţa 
tulburărilor de anxietate decât cei care au imigrat de 
curând în SUA.  

 Vârstă. Anxietatea socială este mai frecvent 
întâlnită în anii adolescenţei. Două studii din 2000 au 
evidenţiat o creştere semnificativă a nivelului de 
anxietate la copii şi studenţi în ultimele două decade 
comparativ cu rezultatele din anii 1950. În ambele studii 
anxietatea a fost asociaţă cu lipsa legăturilor sociale şi 
cu perceperea lumii ca un mediu mai ameninţător. 

Psiholog, Nelu Tamaş 
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PARTENERIATE 2010 

In semestrul al II-lea al anului scolar se vor derula activitati în parteneriat cu: 
- Inspectoratul de Politie al judetului Bihor –in proiecte legate de combaterea actelor de violenta în scoli  
- Socitatea Nationala de Cruce Rosie a Romaniei, filial Bihor – în proiecte legate combaterea consumului de 

droguri, folosirea metodelor contraceptive, transmiterea virusilor.  
Prof. Iova Anamaria şi prof. Balan Ramona 

APA – MEDICAMENTUL MIRACULOS 

NU ESTI BOLNAV, ŢI-E DOAR SETE 
Organismul uman este construit din apă în proporţie de peste 70%, dar multe dintre organele noastre, precum este 

creierul, au o componentă numită “apă” în proporţie de 90%. Când nu bem suficientă apă, neurotransmiţătorii (compuşi 
din apă în proportie de 90 la sută) nu mai pot transmite corect mesajul “mi-e sete”. Organele corpului nostru se 
deshidratează, apar durerile localizate la diferite organe, luăm medicamente şi nu ştim că primul tratament de care avem 
nevoie este chiar… APA. “Majoritatea bolilor sunt cauzate de deshidratare”, au concluzionat studiile efectuate de către un 
doctor german, care a şi scris cartea “Nu eşti bolnav, ţi-e doar sete”. 
EXPERIMENTELE LUI MASARO EMOTO ŞI APA PURIFICATĂ PRIN RUGĂCIUNE 

Dar, să vedem ce este apa, ce legătură are apa cu rugăciunea, ce legatură are ea cu 
trupul, conştiinţa sau cu mediul înconjurător, aşa cum au fost prezentate de Ralph 
Vornehm. În 1996, japonezul Masaro Emoto a făcut un experiment extraordinar pe un lac 
foarte poluat, intr-o zona puternic industrializata din Japonia. Citeva mii de oameni s-au 
rugat, sa vada ce efect are rugaciunea asupra apei, ce se intimpla cu apa în timpul 
rugaciunii? Oamenii s-au adunat în grupuri; unii s-au rugat intr-un templu, altii pe lac, în 
barci şi altii pe malul lacului. S-a facut şi o ceremonie cu luminari, exact ca în ritualurile 
crestine. Masaro Emoto a prelevat apa din lac inainte de rugaciune şi dupa doua ore de 

rugaciune a vazut la miscroscop care era structura apei în ambele situatii. Apa poluata era formata din particule haotice şi 
stranii, pe cind apa prelevata dupa doua ore de rugaciune avea structura unor cristale minunate, pure, în forma de flori. 

preluat de pe www.eco-logica.ro de dl. Droj Laurenţiu 
  

Nr. 
Crt 

Tema/ Titlul 
Activitatii/proiectului educativ 

Nr elevi implicati Parteneri 

1.  ‘’Copii cu suflet pentru copii!’’ 200 ‘’Fundatia Romana pentru Copii, 
Comunitate şi Familie’’, în parteneriat cu 
Inspectoratul Scolar Judetean 

2.  ‘’Scoli în siguranta’’ 
Campania ‘’Impotriva violentei în scoli’’ 

240 Politia de Proximitate 

3.  Alegerile democrate pentru Consiliul 
Scolar al Elevilor  

Toti elevii scolii Inspectoratul Scolar Judetean 

4.  Sprijin pentru viata  Toti elevii claselor de 
zi 

Asociatia ‘’Dreptul la Viitor’’ 

5.  Combaterea violentei în scoli 
Participare la programul Seminar 

 MECTS în parteneriat cu Agentia OBC şi 
Institutul de Stiinte ale Educatiei şi 
Organizatia ,,Salvati Copiii” 

6.  ,,Si eu pot fi luptator antidrog” 
Proiectul de Security Marketing-Tutun, 
Alcool, Droguri, Reteta Autodistrugerii 

Un echipaj format din 
4 elevi din clasele a 
IX-a şi a X-a 

Inspectoratul de Politie a Judetului Bihor 

7.  Evitarea şi prevenirea unei sarcini 
nedorite în randul tinerelor 

75 de elevi ONG PULS 

http://www.eco-logica.ro/
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Amenajarea sălilor 3, 24 şi 42, câteva dintre locaţiile refăcute de elevii şi profesorii liceului în semestrul I. 
 
 

 
Imagini surprinse la activităţile susţinute în cadrul Zilei Şcolii, concursul de decoraţii în forme de gips(în imagine prof. Berian Abigail 

şi Iulia Todor) şi concursul din opera lui Mihai Eminescu 
 
 
 

CONSILIUL CONSULTATIV AL ELEVILOR : 
 

 Elevi 

 Fiţiu Ovidiu - preşedinte, Cls. a XI-a A 

 Blăjan Alexandru - vicepreşedinte Cls. a XI-a A,  

 Nagy Tiberiu Cls. a XI A, Carţiş Mihai Cls. a XI B, sport+turism 

 Boldan Raluca XI A, Kallos Patricia XII B, ev.mondene 

 Bochiş Răzvan XI B, Scorţe Adrian XI B, Activităţi extraşcolare 
 

Profesori coordonatori: 

 Ing. Aurora Tabacu - director adjunct 

 Prof. Iova Anamaria – consilier educativ  
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