
 

Nr.2/2014  

 

PAUZA 

MARE 
EDITORIAL 

ACTUALITATE ŞCOLARĂ  

DE LA ELEVI PENTRU ELEVI 

ARTĂ ŞI MESERIE 

PROIECTE ŞCOLARE 

CU EI NE MÂNDRIM 

DIVERSE 

 

 

 

 

 

 

 

REVISTA COLEGIULUI TEHNIC ”MARIA BAIULESCU” BRAŞOV 



 
 

Cuprins 

Editorial – La cumpăna dintre ani… 2 

Actualitate școlară 3 

       Târgul liceelor 3 

       Balul bobocilor 4 

       Dăruire pentru fericire      5 

       Asociația  ”Maria Baiulescu” 6 

De la elevi pentru elevi 7 

       Interviu cu Mihai Eminescu 7 

      Music is our life 9 

      Mein Schatz 
9 

      Voluntariatul ne stă bine 10 

Artă și meserie 11 

      Importanța tradițiilor în educația generației de azi 11 

      Coafuri adolescentine 14 

      Organizarea salonului de înfrumusețare 15 

      Pavoazarea școlii prin arta mozaicului 16 

      Tradiții românești de sărbători în diferite zone ale țării 18 

Proiecte școlare 20 

      Târgul   JOBS – impresii de participant 20 

Cu ei ne mândrim 21 

      Arta de a fi profesor 21 

      Cu ei ne mândrim! 22 

Diverse 23 

       Jocuri de energizare 23 

      Din lumea plantelor 24 



 
 

La cumpăna dintre ani.... 

 Mă bucur să constat că revista noastră a ajuns la cel de-al doilea număr. Există, deci speranța că va 

deveni o tradiție a liceului nostru. Azi, mai mult ca niciodată avem nevoie să ne ancorăm în tradiție, să ne 

întoarcem la toate acele întâmplări, la fapte care ne construiesc și ne modelează identitatea într-o direcție 

pozitivă. Trăim într-un veac tulbure, unul care ne-a înstrăinat unii de alții, ne-a condamnat la solitudine și 

izolare, într-un mod care îmi aduce aminte de versurile lui Bacovia, care între cele Două Războaie 

deplângea în numele unei intelectualități debusolate și pesimiste “cercul barbar și singuratic” în care era 

condamnat să trăiască “ într-o țară tristă, plină de humor.“  

 Alegerile prezidențiale recent încheiate au lansat un slogan, care face furori mai ales în lumea 

virtuală și pe care desigur l-ați reținut și voi: Ne vrem țara înapoi!- strigau românii noștri de sub Turnul 

Londrei, de lângă Arcul de Triumf sau în fundal cu Statuia Libertății din New York. Văzându-mi 

concetățenii revoltați și furioși că li s-a furat ceva și explicându-ne nouă, celor rămași acasă, că suntem 

niște naivi și încuiați la minte, m-am gândit la ce mi s-a furat mie, și vouă, tuturor, în ultimii douăzeci de 

ani. Cineva, o forță nevăzută a furat bunul simț, măsura, eleganța, decența, respectul reciproc. Au dispărut 

intelectualii adevărați,  cărturarii, patrioții. M-am săturat de intelectualii de carton, care cumpără un raft 

de cărți cu Pleșu sau Cărtărescu, dar nu știu cine a fost Coșbuc. M-am săturat de prostie și de 

mediocritate, de obrăznicia și suficiența gălăgioasă. 

 Îmi vreau și eu țara înapoi - aceea în care școala pregătea elevii pentru viață, din manuale 

inteligente și logice, aceea în care fiecare elev își găsea un loc potrivit posibilităților și idealurilor sale. 

 Îmi vreau și eu țara înapoi - aceea în care examenele de admitere la orice nivel erau serioase și 

selecția era riguroasă, aceea în care admiterea la facultatea se făcea după trei examene scrise, și nu cu 

dosar subțire și taxă de 100 de lei. 

 Mi-e dor de vremurile în care citeam cărți și eram fascinați de mirosul de cerneală proaspătă ale 

paginilor foșnitoare, de anii în care mergeam cu elevii la concerte simfonice, la operă sau la teatru și 

dezbaterile noastre ulterioare făceau cât zece ore de curs. Trăiesc cu nostalgia educației în care profesorii 

erau  modele și mentori, iar școala pregătea oameni valoroși, și nu șomeri cu diplomă. 

 Îmi vreau și țara înapoi - aceea în care dacă erai mediocru, erai trimis la locul tău, și nu promovat 

în vreo funcție, de unde să te strâmbi cu aroganță, pe sume nerușinate. 

 Cunoscându-vă pe voi, elevii noștri și  cunoscând efortul extraordinar al profesorilor voștri, 

îndrăznesc să sper că, prin tot ce-ați învățat de la noi, veți depune efort să trăiți într-o țară în care singura 

dictatură să fie aceea a respectului reciproc, a demnității și iubirii de țară. Țara vă aparține și vouă, aveți 

grijă ce faceți cu ea! 

 Pentru că este luna celor mai frumoase sărbători creștinești, vă dorim sănătate, înțelepciunea să 

alegeți binele și frumosul, să iubiți adevărul și să vă respectați patria! 

         Prof. Dr. Custură Ștefania 



 
 

Târgul liceelor 
 
 
 

În perioada 17-18 mai 2014 s-a desfășurat la Brașov Business Park cea de a X-a ediție a Târgului 

Liceelor, eveniment aflat sub coordonarea Inspectoratului Școlar al Județului Brașov.  
 

Toate unitățile școlare liceale și profesionale 

brașovene au fost prezente cu standuri proprii, 

amenajate special pentru  a-și evidenția propria ofertă 

educațională. 

 

Vizitatorii au fost elevi din clasele gimnaziale 

împreună cu părinții, cadre didactice, reprezentanți ai 

autorității locale, reprezentanți ai mediului economic.  

 
Școala noastră 

nu a participat doar cu oferta educațională ci și cu o parada a modei, 

unde elevii claselor de design vestimentar și-au prezentat ținutele 

confecționate de ei.  

 

Cei de la estetică au prezentat ,,pe viu” diverse tunsori, coafuri și 

împletituri tuturor participanților care au dorit să fie client ,,ad-hoc”, iar 

cei de la turism și servicii au fost prezenți cu un aranjament de masă 

festivă.  

 

 

Târgul a fost de bun augur pentru școala 

noastră, întrucât acest eveniment a contribuit în 

bună măsură la realizarea planului educațional 

pentru anul școlar în curs.  

 

  Prof. Maria Bendei 

 

 

Balul  bobocilor 

 

Bucurie, teamă, curiozitate sunt câteva dintre sentimentele pe care le-am 

trăit din momentul în care am pășit în sala în care avea să se desfășoare anul 

acesta Balul bobocilor.  Îți săreau în ochi coloratele rochițe ale fetelor, fundițele și 

florile din păr, băieții eleganți, cu papioane multicolore și freze fistichii. Dean’s 

avea să fie locul desfătării adolescentine, cel care dădea startul petrecerii liceului. 



 
 

Abia așteptam sa dansez, așa că mi-am luat partenerul de mână și am mers pe ringul de dans. Apoi 

mi-am zărit colegele la o masă, lângă ușă. Am fugit la ele și am început să împărtășim păreri despre rochii 

și despre băieți, evident.  

Toți dansau, se distrau, aruncau zâmbete în toate părțile, 

rupți parcă de realitatea școlii. Aici am avut ocazia să 

întâlnim oameni frumoși, să legăm prietenii și să ne 

bucurăm de elevii talentați care ne-au încântat seara cu 

melodii frumoase.  

   Concursul de Miss și Mister Boboc a presupus 

câteva probe pe care participanții le-au trecut cu eleganță 

și stil. Aceste probe au avut atât rol distractiv cât și 

competitiv, cei mai 

frumoși și mai 

eleganți fiind răsplătiți cu cele mai înalte onoruri - titlurile de Miss 

și Mister Boboc și Miss și Mister Eleganță. Prima proba a fost cea 

de dans, a doua a pus la încercare creativitatea, iar ultima proba i-

a supus pe jurați și public unui joc de rol:  să ghicească 

personajele interpretate de competitori. Emoțiile se scurgeau odată cu 

fiecare concurent care părăsea cursa, însă toți am rămas 

optimiști și am încercat să ne bucurăm de voia bună emanată de colegii noștri.  

La sfârșit ne-am adunat toți, așteptând decizia finală a juriului, știind că fiecare a câștigat ceva în 

seara aceea. Câștigătorii titlului de Miss și Mister Boboc 2014 sunt Lupu Andreea, clasa a IX-a A și 

Racoți Fabian, clasa a IX-a Ep, iar Miss și Mister Eleganță sunt Apafi Ana-Maria, clasa a IX-a A și 

Simion Leonardo, clasa a IX-a Ep.  

       Lupu Andreea, clasa a IX-a A 

Săptămâna legumelor 

În perioada 17-21.11. 2014 s-a derulat acțiunea caritabilă „Săptămâna 

legumelor” coordonată de domnul profesor Claudiu Voinea. Elevii și profesorii școlii 

au adunat peste 200 kg de legume pe care le-au dus la Asociația de Servicii Sociale SCUT pentru a fi 

donate persoanelor nevoiașe din oraș. Ne bucurăm că elevii au fost plini de solicitudine și de entuziasm 

pe tot parcursul săptămânii.  

 

Fii Moș Crăciun!  

 În spiritul Crăciunului, când altruismul ne caracterizează pe toți, ne-am alăturat și 

noi acțiunii „Fii Moș Crăciun” care îi vizează pe tinerii fără familie și persoanele cu dizabilități. 

Derulată sub egida Asociației de Servicii Sociale SCUT, acțiunea se va concretiza în colectarea de 

produse de igienă, alimente greu perisabile, articole vestimentare, rechizite, dulciuri și jucării.  

Cele două acțiuni au fost coordonate de domnul profesor Claudiu Voinea care s-a implicat serios, 

reușind să mobilizeze atât profesori cât și elevi. 

 



 
 

Ajută-ți aproapele! 

Târgul de Crăciun 

 Devenită deja tradiție, în cel de-al 16-lea an de derulare, acțiunea „Ajută-ți aproapele!” se va 

desfășura în perioada 15- 19.12. 2014 în paralel cu Târgul de Crăciun.  

Exponatele de la târg sunt realizate în atelierele școlii de către 

elevii de la clasele de Design vestimentar îndrumați de 

doamnele profesor Monica Prelipcianu, Maria Bendei și de 

doamnele maistre Ciobâcă Lăcrămioara, Jarcău Liea și Sabău Aneta, 

iar produsele de patiserie și cofetărie vor fi pregătite de elevii de la 

Alimentație publică coordonați de doamnele maistre Rotovei Maria și 

Secui Doina. 

O parte din lucrurile prezente la târg vor fi date elevilor cu nevoi 

sociale speciale. 

Sponsorul principal al celor două acțiuni este Asociația ”Maria Baiulescu”.  

 

 

Serbarea de Crăciun 

Ca în fiecare an, înaintea Sărbătorilor de iarnă, organizăm Serbarea de 

Crăciun. Anul acesta va avea loc în data de 19 decembrie la Sala REDUTA. Vor 

urca pe scenă dansatori, soliști vocali și instrumentiști, recitatori, colindători și 

urători. Vom marca astfel vremea colindelor, a bucuriei Nașterii Mântuitorului și a speranței într-un an 

mai bun. 

 

Asociația ”Maria Baiulescu” 

 

Asociația  “Maria Baiulescu” a fost înființată la sfârșitul anului 

2011 la inițiativa conducerii școlii și a trei profesori care au format 

membrii fondatori ai asociației: Dir. prof. Ligia Pribeanu, Dir. adj. 

prof. Nicoleta Lavinia Butnariu, prof. Simona Talabă, prof. Florentina 

Vereș și prof. Maria Nichifor. 

Elaborarea documentației și intrarea în legalitate a asociației au fost coordonate de  d-na ec. 

Enescu Ruxandra,  președinta comitetului de părinți din acea perioadă. 

Scopul asociației NON-PROFIT a fost, este și va fi sprijinirea financiară pentru dezvoltarea bazei 

materiale a școlii și a procesului de instruire a elevilor. 

Activitatea  efectivă a început în ianuarie 2012, având ca principal obiectiv strângerea de fonduri, 

atragerea de noi membri și propuneri pentru noi forme de activitate. 

Majoritatea fondurilor au rezultat din colectarea contribuțiilor de 2% din impozitul anual, din 

cotizația membrilor și din alte mici donații. 

În cei trei ani de activitate s-au realizat documentele necesare funcționării asociației,  

regulamentul de funcționare,  proceduri,  contracte de prestări servicii,  contracte de donație,  sigla 

asociației și sediul asociației. 

Din fondurile colectate în 2012– 5786 lei - și în 2013- 15392 lei, s-au realizat:  sponsorizarea 

acțiunilor de caritate “Ajută-ți aproapele”, Târgul de Crăciun, Târgul liceelor,  sponsorizarea olimpiadei 

la disciplinele din aria curriculară TEHNOLOGII, faza națională,  olimpiada de chimie faza pe municipiu, 



 
 

concursuri  literare,  dotarea laboratoarelor și a  atelierelor școlii, redecorarea sălilor de clasă și a holurilor 

școlii. S-au cumpărat două calculatoare pentru laboratorul de materii prime și pentru sala I3. 

În anul 2012 a demarat proiectul  “Uniforma școlară” și confecționarea de stegulețe tricolore, 

acțiuni  la care cea mai mare contribuție au avut-o d-na prof. Florentina Vereș  și d-na prof. Monica 

Prelipcianu. 

Dintre profesorii care s-au implicat mai mult în colectarea de fonduri pentru asociație le 

menționăm pe d-na prof. Mariana Bendei și  pe d-na prof. Florentina Vereș, iar activitatea financiar 

contabilă e asigurata de d-na Dana Gabel si d-na Elena Jelenschi. 

Întregul colectiv al școlii a donat contribuția de 2% din impozitul anual către asociație, cât și 

câțiva dintre părinții elevilor din școală. Poate din lipsa informațiilor privind activitatea asociației, nu s-au 

oferit mai mulți părinți să ne sprijine, însă sperăm ca în viitor să putem atrage mai multe fonduri. 

Asociația își va continua activitatea și în anii următori, având același obiectiv principal, susținerea 

școlii în cele două componente, baza materială și procesul de instruire a elevilor. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Prof. Ligia Pribeanu 

 

 

INTERVIU CU MIHAI  EMINESCU 

 

Reporter: Domnule Mihai Eminescu, sunteți un poet de seamă al literaturii 

române, poeziile dumneavoastră fiind bijuterii literare. De ce ați ales sa fiți 

poet? 

Mihai Eminescu: 

 „Numai poetul, 

  Ca pasarea ce zboară 

  Deasupra valurilor, 

  Trece peste nemărginirea timpului                     

Reporter: Sunteți fiul Bucovinei, ținut de care a trebuit să vă despărțiți. Nu vă este dor de locul 

natal? 

Mihai Eminescu:  

„Mana doru-i tainic colo, înspre tine, 

  Ochiul îmi sclipește, genele-mi sunt pline 

  Inima mi-i grea; 

  Astfel totdeauna, când gândesc la tine, 

  Sufletul mi-apasă nouri de suspine, 

                              Bucovina mea?” 

Reporter: Copilăria v-ați petrecut-o la Ipotești. Cum își petrecea timpul copilul Eminescu? 

Mihai Eminescu:  

„Fiind băiet păduri cutreieram 

  Și mă culcam ades lângă izvor. 

  Iar brațul drept sub cap eu mi-l puneam 

  S-aud cum apa sună-ncetișor; 

  Și un miros venea adormitor  



 
 

  Un freamăt lin trecea din ram in ram.” 

Reporterul: Proveniți dintr-o familie numeroasă. Relatați-ne, vă rugăm, o amintire cu frații 

dumneavoastră. 

Mihai Eminescu:  

„Copii eram noi amândoi, 

  Frate-meu și cu mine. 

  Din coji de nucă car cu boi 

  Făceam și înhămam la el 

  Culbeci bătrâni cu coarne.” 

Reporter: Sunteți un admirator al creațiilor populare pe care le-ați considerat un material inspirat 

și purtați un respect deosebit înaintașilor, în special lui Vasile Alecsandri. Așa este? 

Mihai Eminescu:  

„Și-acel rege-al poeziei, veșnic tânăr și ferice, 

  Ce din frunze iți doinește, ce cu fluierul iți zice, 

  Ce cu basmul povestește-veselul Alecsandri, 

  Ce-nșirând mărgăritare pe a stelei blândă rază, 

   Acum secolii străbate, o minune luminoasă, 

   Acum râde printre lacrimi când o cânta pe Dridri.” 

Reporter: Tinerii din ziua de azi sunt influențați de televiziune, ducând lipsa unor modele de viață 

valoroase. Ce sfat le-ați da? 

Mihai Eminescu: 

„Nu spera când vezi mișeii 

  La izbânda făcând punte, 

 Te-ar întrece nătărăii,  

 De-ai fi cu stea în frunte, 

 Teama n-ai, câta-vor iarăși, 

 Intre dânșii să se plece, 

 Nu te prinde lor tovarăș 

 Ce e val, ca valul trece” 

Reporter: Ați iubit si ați fost iubit. Pentru dumneavoastră ce este amorul? 

Mihai Eminescu:  

„Ce e amorul? E un lung,  

 Prilej pentru durere, 

 Căci mii de lacrimi nu-l  ajung 

 Și tot mai multe cere.” 

Reporter: Creațiile dumneavoastră au primit 

aprecieri pozitive, dar si negative. Ce le-ați putea 

transmite criticilor? 

Mihai Eminescu:  

„Criticilor mei, cu flori deșarte, 

  Care roade n-ați adus 

  E ușor a scrie versuri 

  Când nimic nu ai de spus.” 

Reporter: Acum la finalul interviului, ce-i doriți României? 

Mihai Eminescu:  

" Ce-ti doresc eu ție, dulce Românie, 

 Tânără mireasă, mamă cu amor, 



 
 

 Fiii tăi trăiască numai în frăție 

 Ca a nopții stele, ca a zilei zori, 

 Viața în vecie, glorii, bucurie, 

 Arme cu tărie, suflet românesc, 

Vis de vitejie, fala si mândrie, 

Dulce Românie, asta ti-o doresc!” 

                                              Marian Teodora Costina (Clasa a XII-a D)                        
 



 
 

 

Music is our life 

 

Music is everywhere. When you are watching TV, most likely the shows 

have background music. You can hear music in the streets or on the radio. Music is an important part of 

our lives. It can affect our emotions, from making us calm and relaxed to sad or happy and cheerful. It can 

even be beneficial to the learning process, school and our future occupation. 

For me, music is necessary. I cannot live without muic. Music can motivate or make me do 

something. One song can make a day better or, when I feel sad or alone, music can be a good friend. 

Music is sone of the few things that can help you escape reality. No matter how bad things are, 

music has the potential to make you forget all about it. Music can spark any emotion. It can hold 

memories. It can tell stories. It will always be there. It will never vanish. It will always be life. 

You cannot touch music, music can touch you! 

 

Bocăneț Gabriel, clasa  a X-a A 

 

 

Mein Schatz, 

 

Ich könnte dir auf viele Arten und in vielen Sprachen sagen, was 

ich fühle, aber ich will dir jetzt sagen, warum ich jede Art nutzen 

möchte und jede Sprache lernen würde um dir das zu 

sagen…und zwar, weil ich dir danken muss. 

Ich möchte dir danken, dass du so vielen Wörtern in der deutschen 

Sprache eine Bedeutung gegeben hast. Eines dieser Worte ist Sehnsucht. 

Bevor ich deine Wärme auf meiner Haut gespürt habe, wusste ich nicht 

welch ein Schmerz es sein kann von einem geliebten Menschen getrennt zu 

sein-warum Bücher und Lieder über diesen Schmerz geschrieben wurden. Seit ich von deinen Augen 

träumen muss, weiss ich, dass es sich dabei um kein verschwändeten Klange handelt. Erst wenn ich deine 

Nähe wieder spüre, wird es zu einem süssen Schmerz. 

Ein weiteres Wort ist Leidenschaft. Ich weiss nicht was du für mich ausstrahlst, aber seit ich dich 

kenne, bin ich selbst plötzlich nicht mehr wichtig für mich, sondern alle meine Gedanken kennen nur eine 

einzige Richtung und diese kann Norden, Süden, Osten oder Westen sein, so lange nur du dort bist. 

Ich glaube, es gibt keine Zelle meines Körpers, die sich weigern würde für dich ins Feuer zu 

gehen, denn wenn du nicht mehr da bist, weiss ich, dass ohnehin das Lebensfeuer in jeder meiner Zellen 

erlischen wurde. Diese Bedeutung hast nur du dem Wort Leidenschaft für mich gegeben und auch dafür 

möchte ich dir dankbar sein. 

Meine Gefühle gehen viel weiter für dich, so dass Dankbarkeit nur ein kleiner Teil davon ist. 

Aber ich wollte…ich konnte es nur so sagen…denn nur wenn du weisst welche Bedeutung du 

diesen Wörtern für mich gegeben hast, kannst du vielleicht erahnen welche Bedeutung ich den Worten” 

ich liebe dich”, für dich geben will. Ich will, dass du zumindest 

erahnen kannst wieviel Wahrheit in den Wörtern ” Ich liebe dich” 

stecken kann. 

 

Dan Alexandra Mădălina, X- E Klasse 

Voluntariatul ne stă bine! 

 

 

 



 
 

2 mai 2014 este ziua pe care nu o voi uita niciodată, este ziua în care am decis împreună cu 

prietena mea, Andreea, să mergem pe un drum nou - pe calea voluntariatului.  

La prima ședință la care am participat la Crucea Roșie am fost primite cu un val de energie pozitivă din 

partea tuturor celorlalți voluntari, ceea ce ne-a făcut să continuăm alături de ei. 

Ne-am dorit mereu să facem ceva pentru cei din jur, să oferim zâmbete și să insuflăm entuziasm 

oamenilor. Cea mai mare bucurie pe care am simțit-o a fost atunci când am reușit să facem un om fericit, 

să-i readucem zâmbetul pe buze, făcând lucruri simple.  

Una dintre amintirile minunate pe care le am alături de voluntarii 

Crucii Roșii s-a întâmplat pe 1 iunie, de Ziua internațională a copiilor, când 

colegii voluntari, adolescenți ca și mine , și-au dedicat timpul, energia, talentul și 

entuziasmul pentru a ajuta copiii cu probleme.  

O altă acțiune la care am participat a fost când le-am cântat bătrânilor de la 

Azilul de bătrâni din Noua, cântece la chitară, ca să le mai descrețim frunțile.  

Pe 21 mai este Ziua mondială anti-fumat și Crucea Roșie a organizat o acțiune 

prin care să încercăm să convingem oamenii să renunțe la fumat, fie și pentru o 

zi. Cei care au renunțat la o țigară au primit în schimb un măr, sub motto-ul 

”Alege sănătatea!”.  Sunt mândră să spun că am oferit un număr mare de mere, primind în schimb țigări și 

zâmbete.  

Pe 4 iulie, Ziua națională a voluntariatului, am răspândit mesaje de încurajare pentru cei care vor 

să de vină voluntari și am lansat 138 de lampioane, reprezentând numărul de ani de când exisă Crucea 

Roșie în România. După această acțiune ni s-au alăturat 150 de voluntari noi.   

Ca voluntari la Crucea Roșie am beneficiat gratuit de instruire pentru acordarea primului ajutor 

pre-medical, am participat la campanii de promovare a unui stil de viață sănătos, la activitatea de 

promovare a Dreptului Internațional Umanitar, la cursuri de chitară și multe altele.  

Ceea ce ne-a impresionat cel mai mult a fost faptul că toți voluntarii Crucii Roșii se comportă ca o 

familie mare, extrem de unită.  

Pentru noi voluntariatul înseamnă prieteni, pasiune, devotament, fericire, zâmbet, dar și o neprețuită sursă 

de învățare, de care nu te poți plictisi niciodată și de la care nu aștepți decât satisfacții morale. Este 

minunat să te dedici unei cauze nobile. Cu cât îți ajuți semenii mai mult, cu atât mai mult te ajuți pe tine 

să te dezvolți, să devii o persoană mai bună, mai împlinită sufletește și mai respectată de ceilalți. Ne 

bucurăm că am ales Crucea Roșie să ne fie familie și îndrumător și vă așteptăm și pe voi alături de noi!  

Autori: Tohănean Andreea, Clasa a XI-a A 

       Moldovean Bianca, Clasa a XII-a A 

 

IMPORTANȚA TRADIȚIILOR ÎN EDUCAȚIA GENERAȚIEI DE AZI 

 

 „Tot ce avem pe lumea asta este o traistă. Trebuie să avem grijă ce punem în ea” spunea 

metaforic bunica. 

 De la început traista era precum trăistuța Veronicăi din filmele copilăriei; cu ea călătoream prin 

lume pentru a aduna povești, iar mai apoi tradiții și obiceiuri populare. 

 În traista mea, bunica mi-a pus o ie și o suveică. Nu am înțeles prea bine, copil fiind, de ce tocmai 

o ie și o suveică de la războiul de țesut. Acum, adolescent fiind încep să pricep sensul lucrurilor. 

  



 
 

Toată viața bunica a țesut și a meșteșugit firele de bumbac, mătase și mai ales de lână. Aceste 

„fire” sunt legătura mea cu ea, cu lumea satului în care m-am născut și am crescut, cu poveștile, 

obiceiurile și tradițiile pe care le-am moștenit și le păstrez cu sfințenie. Toate acestea reprezintă zestrea 

mea, valorile mele culturale și tradiționale. Și dacă graiul, portul, obiceiurile sau religia moștenite vor 

dispărea, cred că ne vom degrada ca oameni, ca națiune. 

 Dar să vă spun ce am adunat eu în traistă până acum. O multitudine de povești cu zâne, feți 

frumoși, balauri și uriași, povești duhovnicești, povești și pățanii ale oamenilor de pe aici. Dintre toate 

acestea cele mai frumoase mi se par cele despre obiceiurile și tradițiile satului natal, ale românilor și ale 

celorlalte etnii conlocuitoare. 

Dar acestea nu sunt simple povești, sunt moștenirea mea, obiceiuri ce fac parte din felul meu de a 

fi. 

 Acum, înțeleg de ce bunica îmi spunea mereu că nici un neam, popor din lumea asta nu poate 

exista fără 

„vorbe” 

între 

generații, 

fără 

comunicar

e, fără un 

schimb de 

valori ce 

vine din vechime, ce îl 

caracterizează și îl individualizează. Iar „firele” suveicii 

bunicii mele tocmai lucrul acesta îl fac: legătura între 

generații. 

 În prezentarea tradițiilor noastre trebuie să ținem seama de fondul 

cultural- istoric pe care aceste obiceiuri s-au dezvoltat și 

îmbogățit devenind obiceiuri românești. Bunica mea, ca mai toate 

bunicile de pe la noi, îndrumă copiii și nepoții să-și îndrepte atenția 

spre fondul străbun de valori artistice și documentare pentru a-l iubi, a-

l aprofunda și a-l transmite mai departe. Dacă acum, la vârsta 

adolescenței, „firele suveicii” bunicii au încăput în traista mea, peste 

un timp, când ele se vor înmulți, ele vor constitui „lada mea de 

zestre”. 

În traista mea am adunat și cântece, doine și dansuri populare. Toate acestea constituie un mijloc 

de comunicare complex, de educare al copiilor în spiritul dragostei față de comorile populare, de valorile 



 
 

artistice ale neamului. Și cât de minunate sunt aceste dansuri și jocuri populare tradiționale pe care cu 

mândrie și fior în suflet le-am învățat și eu.  

De-a lungul anului, la fiecare sărbătoare, eveniment al comunității în care trăiesc, aceste dansuri și 

jocuri populare ne însoțesc petrecerea. Și parcă de fiecare dată ele sunt mult mai frumoase, mai pătimașe 

și mai aproape de sufletul meu. Într-adevăr, acum înțeleg de ce se spune că „veșnicia s-a născut la sate”. 

Aceste datini îmi dau un sentiment de siguranță, o senzație de apartenență, de continuitate, îmi insuflă 

încredere, faptul că mă pot baza pe ceva statornic într-o lume în care multe lucruri se schimbă prea repede 

pentru mine. Și cât de frumoși suntem când în costumele noastre tradiționale jucăm și ne petrecem 

împreună. Ia mea, cea din traista bunicii este mereu nouă, în actualitate, mereu îmi conferă același aer de 

senzualitate, de feminitate. Acum pricep de ce bunica este mereu „la modă” în ținuta ei. 

Întreaga viață a omului, munca lui din timpul anului, diferitele lui ocupații, relațiile cu semenii și 

cu personajele mitologice sunt întrețesute cu tradiții și obiceiuri populare. Și de fiecare dată firele suveicii 

bunicii parcă leagă ițele acestor datini, adăugându-le altora din traista mea. Păcat că unii tineri din ziua de 

azi sunt distrași de la lumea tradițiilor; poate internetul, poate modernizarea excesivă a vieții să fie de 

vină. Viața și activitățile din familie creează relații frumoase, statornice și sănătoase între generații mai 

ales dacă ele sunt așteptate și primite cu bucurie de către toți. 

În loc de încheiere 

Cuvântul cheie pentru tradițiile și obiceiurile românești cred că este „înțelepciune”. Înțelepciunea 

pe care eu o adun în traista mea, înțelepciunea de a-mi chivernisi această scurtă viață astfel încât să pot 

realiza ceva aici. Aceasta înseamnă o viață morală, creștină, cumpătată, în care frumosul și armonia își au 

locul lor, venind să-mi bucure sufletul, sufletul încărcat cu atâtea probleme al tânărului contemporan.  

Este adevărat că obiceiurile și datinile populare contribuie, în locurile cu o puternică tradiție 

populară, unde aceasta este păstrată și transmisă din generație în generație, pe cale familială, la veșnicia 

noastră ca neam, ca identitate .Tradițiile ne aduc împreună, precum „firele” din traista bunicii ce se 

împletesc și 

formează 

zestrea mea. 

Prof. 

Monica 

Prelipcianu 

 

 

 

 



 
 

COAFURI ADOLESCENTINE 

    Știm cu toții că noi adolescenții vrem să fim în centrul atenției, de aceea încercăm să avem o 

vestimentație cât mai originală și o coafură cât mai modernă și mai sofisticată. 

   Dacă îți dorești să încerci câteva coafuri elegante, moderne, romantice, clasice, împletiturile cuceresc 

toate domnișoarele, chiar și doamnele, datorită farmecului și complexității lor. Ele sunt o mulțime, de la 

împletituri sub formă de cascadă, la împletituri olandeze și franțuzești, de la împletituri sub formă de nod 

până la unele împletituri atașate pe un coc simplu. 

Împletituri pe păr lung: - În timpul liber ai putea să-ți faci o împletitură simplă și foarte elegantă în același 

timp. Este vorba de "coada peștelui"  -  o 

coadă împletită foarte modernă și 

tinerească.  Pentru a părea mai 

originală ai putea să-ți lași câteva șuvițe 

desfăcute, iar  coada împletită să stea pe o 

parte a capului.   

 

 Dacă dorești să participi  la o 

aniversare sau petrecere, ideal ar fi să aranjezi părul ca o 

împletitură olandeză armonizată 

creativ cu mai multe suvițe 

împletite și legate între ele. 

Coafura este ușor elegantă 

împletită pe tot capul, iar la 

ceafă vârfurile rămase sunt ușor 

ondulate cu placa sau 

ondulatorul și prinse cu agrafe, 

formând un trandafir din bucle. 

 

 

 

 

 

Dacă vrei să fii mai serioasă sau ai un eveniment mai important, poți alege o 

coafură rusească simplă. 

Este o coroniță împletită în jurul capului 

potrivită pentru ocazii mai speciale. 

 

 Împletituri pe păr 

mediu: - în timpul școlii puteți purta un coc împletit din mai multe 

șuvițe, este foarte comod și ușor de realizat. 



 
 

 

                                               

În timpul liber poți opta pentru împletitura cascadă, este o coafură lejeră și ușor de realizat. 

Această împletitură arată foarte bine pe părul blond și arămiu. 

Serile de vară sunt așa de frumoase și sunt sigură că îți dorești să fii și tu ca și ele, așa că dă-i 

drumul și prinde-ți o codiță împletită pe o parte a capului iar restul podoabei capilare las-o pe spate și 

ondulează doar vârfurile cu ondulatorul și aplică-i un strat subțire de ceară. 

        Aceste împletituri pe care le-am prezentat sunt printre puținele coafuri care se poartă în acest an.  

Părul împletit este un mod excelent de a adăuga un plus de eleganță și stil unei coafuri simple. 

 Preda Bianca -  clasa a  XI-a D     

 

  Organizarea salonului de înfrumusețare 

Este cunoscută zicala ,,Clientul nostru, stăpânul 

nostru '', zicală care ar trebui să fie motto-ul fiecărui salon, 

ceea ce reprezintă până la urmă, un beneficiu adus salonului.   

Pentru fiecare persoană care solicită serviciile în cadrul 

unui salon, fie de coafură sau frizerie, este esențial să 

beneficieze de acea stare de bine oferită prin tot ceea ce 

înseamnă cadru ambiental: ordine, curățenie, armonie 

cromatică, profesionalism, conduită exemplară.  

Spațiul luminos al salonului este asigurat de dotarea cu 

vitrine, oglinzi mari de cristal, culori cromatice 

corespunzătoare și iluminarea plafonului care să asigure o 

lumină uniformă. Pereții salonului și fiecare colț al încăperilor, 

trebuie să reflecte frumusețe prin expunerea fotografiilor care să reprezinte tipuri de coafuri, de la cele 

clasice până la cele moderne, sofisticate, machiaje de zi și de seară. 

Un ultim aspect, deloc de neglijat, este conduita lucrătorului în timpul orelor de lucru. 

Comunicarea trebuie sa fie directă, deschisă. Orice client care intră într-un salon și solicită, pentru 

început, un sfat al lucrătorului pe care îl consideră un specialist, un artist chiar, dorește să fie întâmpinat 

cu bunăvoința de a fi ajutat în alegerea făcută, să i se răspundă la întrebări, lucrătorul participând activ la 

propuneri care să ajute clientul să aleagă cea mai potrivită tunsoare, coafură sau orice altă lucrare care să-l 

mulțumească. 

Salonul de înfrumusețare este locul unde clientul se relaxează și își creează o mai bună imagine de 

sine. 

Alexandru Petru Raul  - Clasa IX-a D 

                                        Pavoazarea școlii prin arta mozaicului 

 Arta mozaicului constă în realizarea unor imagini, utilizând diferite materiale (piatră, metal, sticlă, 

ceramică),  extrem de rezistente și având calități estetice remarcabile. 

Există mozaicuri vechi de mii de ani, păstrate în stare excelentă de-a lungul timpului și care 

reprezintă izvoare istorice însemnate. Această calitate se datorează mai ales rezistenței materialelor 

folosite, fapt ce a permis descoperirea unor civilizații vechi pe Terra. 

 În ultimii ani, arta mozaicului s-a extins considerabil, mai ales în ceea ce privește materialele de 

bază utilizate, predominând materialele polimerice, dar și resturile de faianță și gresie. 



 
 

 Într-o societate care abundă în reziduuri de orice fel (menajere, industriale sau provenite din 

construcții), refolosirea unora dintre acestea se dovedește a fi un act de conștiință și maturitate civică, de 

grijă pentru mediu, dar și de manifestare artistică. 

Activitatea realizată în școala noastră prezintă multe avantaje, pe care aș vrea să le pun în 

evidență: 

- dezvoltarea artistică a elevilor, prin stimularea imaginației și valorizarea ei practică 

- dezvoltarea spiritului civic, acela de a proteja mediul, reutilizând resturi de faianță și gresie  

- stimularea fanteziei și talentului elevilor, prin lansarea unei provocări neobișnuite, cu scopul 

de a obține obiecte unicat, extrem de laborioase și totuși la îndemână, menite să reprezinte 

concretizarea efortului lor 

- popularizarea experienței curriculare și extra-curriculare a cadrelor didactice care au propus 

acest proiect. 

Realizarea mozaicurilor în școală a fost 

posibilă datorită ajutorului unora dintre colegi, 

elevi, dar și firme care au contribuit cu materiale. În 

școală s-a găsit un spațiu adecvat acestei activități, 

au fost procurate unelte specifice, indispensabile, 

multe dintre acestea (clești, ciocane, recipiente) 

fiind  “donate” de către diferite persoane implicate,  

profesori sau elevi. 

Acțiunea de creare a mozaicurilor face parte 

dintr-un proiect de pavoazare a anumitor zone ale 

școlii; este vorba despre holul de intrare către cancelarie, curtea școlii și holul corespunzător sălilor 

de informatică. Proiectul a fost detaliat în cadrul modulului “Managementul proiectelor” și realizat în 

mare parte de către elevii claselor postliceale.  

La început, am intenționat să fac mozaicuri după schițe ale elevilor școlii, reprezentând produse 

vestimentare; ulterior, am extins proiectul, utilizând chiar arta sincretică, o combinație de mozaic și fier 

forjat modelat conform  unor scopuri impuse (suportul pentru flori aflat între sălile I. 2 și I. 3, adică holul 

corespunzător sălilor de informatică). În acest caz, atât piesele ceramice, cât și cele metalice, sunt 

realizate din resturi asamblate prin lipire, respectiv sudare, cu utilități multiple, dar și unice din punctul de 

vedere estetic. 

În cazul celor trei suporturi – ghivece de flori din 

curtea școlii, acestea existau în locurile respective, dar au 

fost decorate și înfrumusețate. 



 
 

Mozaicul mural aflat pe holul corespunzător cancelariei profesorilor simbolizează, într-un mod 

stilizat, sigla Colegiului nostru. 

  

Avantajele pe care le prezintă mozaicurile moderne rezidă din varietatea și splendoarea unor 

materiale noi, surprinzătoare, de calitate, dar reziduale și incomode pentru cei care le au, materiale  ce 

prezintă multiple posibilități de combinare și asortare.  

Totuși, principalul avantaj îl reprezintă dezvoltarea unor calități 

ale elevilor, nu doar cele legate de actul artistic în sine, deloc de 

neglijat, dar și cele ce se referă la personalitatea elevilor, câștigarea 

încrederii în propriile puteri, concretizată în realizarea de elemente 

unicat, expuse și apreciate, durabile și moderne.  

În concluzie, proiectul a fost o activitate practică, civică, 

menită să-i atragă pe elevi și având conotații culturale și artistice. Ea a 

oferit multiple și variate posibilități de manifestare personală, de 

împlinire creativă, pentru elevii ale căror resurse artistice se descoperă 

în acest mod; tot ceea ce sperăm este ca acest proiect să reprezinte o 

rampă de lansare a manifestărilor lor ulterioare în domeniul cultural, antreprenorial, civic, artistic, un 

ajutor pentru formarea unor personalități complexe, originale și bine pregătite pentru un viitor nu foarte 

îndepărtat, dar extrem de solicitant și complex. 

Autor: Profesor  Ileana Enache 

Tradiții românești de sărbători în diferite zone ale țării 

De ce 25 Decembrie? 

Crăciunul se sărbătorește abia din secolul al II-lea d. C., Biserica încercând să găsească o zi care 

să corespundă nașterii Domnului. Necunoscându-se o dată exactă, s-au presupus zile precum 6 ianuarie, 

10 aprilie, 25 martie ori 29 aprilie, toate aceste zile fiind sărbătorite de-a lungul timpului. Mulți dintre 

Papi au sărbătorit Crăciunul în lunile martie sau aprilie, iar Estul a ales 6 ianuarie. In secolul IV s-a decis 

sărbătorirea nașterii în perioada Solstițiului de iarnă, mare sărbătoare a popoarelor europene. Totodată cei 

care sărbătoreau Crăciunul pe 6 ianuarie s-au decis și ei asupra zile de 25 decembrie. Așadar, această zi 

nu este ziua reală a nașterii lui Iisus Hristos dar e foarte importantă pentru noi ca semnificație. Nu 

sărbătorim 25 decembrie, sărbătorim Crăciunul... 

Obiceiuri din Moldova În Moldova se zice că spre Crăciun "se pun din toate mâncărurile într-o 

strachină, pe prispă, sub fereastră dar să nu guști din mâncare, căci noaptea vine ursitorul, degustă și 

atunci îl vezi prin fereastră". Iar în ziua de Anul Nou se zice că "e bine ca fetele să deschidă  poarta dis-

de-dimineață, că se mărita"..În Botoșani nu se dă nimic din casă în ziua de Ajun, nici gunoiul nu se dă 

afară; nu se împrumută nimic. " 

Sărbătorile în Ardeal În Ardeal, sărbătorile de Crăciun încep de la Sf. Nicolae (6 decembrie), când fetele 

se adună în grup, încă din seara de 5 decembrie, și frământă plăcintele care vor fi unse cu ou, pentru a 



 
 

doua zi. Doar la 9 fix seara, nici un minut mai devreme sau mai târziu, năvălesc flăcăii și se încinge 

petrecerea, cu glume și lapte parfumat.  

Colindatul în Maramureș. Colindatul simbolizează în esență, moartea vechiului an și nașterea celui 

nou..Cetele de feciori se formau în vechime după Sfântul Andrei sau chiar după Sfântul Nicolae. Ele 

cuprindeau un numai impar de persoane de 3, 5 sau 21 de băieți, în funcție de câți se aflau în sat cu vârste 

cuprinse între 18-20 de ani și erau necăsătoriți. Între Crăciun și Anul Nou ceata de feciori se muta cu totul 

la gazda pe care au ales-o. Pe toată această perioadă, ei locuiau în cea mai mare cameră, iar gazdele erau 

pentru ei, mama si tata. Bărbatul supraveghea disciplina cetei de feciori iar femeia avea grijă de curățenia 

în gospodărie. 

Știați că..? 

 Pe toată perioada colindatului feciorii nu aveau voie să umble singuri, ci numai în ceată. 

Felicitările de Crăciun au început să fie utilizate de când s-a tipărit prima felicitare în Londra, în 

1846. 

 Primul brad împodobit a apărut în Germania abia în 1605. Ulterior a apărut în Finlanda în 1800 și 

în Anglia în 1829. 

 Sfântul Nicolae din Myra, originalul Moș Crăciun, era patronul sfânt nu numai al copiilor, dar și al 

hoților și cămătarilor. 

 Mâncarea tradițională de Crăciun în Anglia în timpul Evului Mediu era capul de porc preparat cu 

un sos din muștar. 

 În Italia nu se împodobeau brazi de Crăciun, în schimb, se decorau cu fructe piramide mici din 

lemn. 

 O pânza de păianjen artificială și un păianjen sunt decorațiuni tradiționale pentru pomul de 

Crăciun. Iar dacă găsești în casă o pânză de păianjen în dimineața de Crăciun, se zice că va aduce 

noroc tot anul. 

 În Japonia este lipsă de politețe să trimiți felicitări de Crăciun de culoare roșie, din moment ce 

scrisorile de deces sunt de culoare roșie. 

 În Norvegia în Ajunul Crăciunului se ascund toate măturile din casă pentru că în trecut se credea 

că vrăjitoarele și spiritele rele intrau în casă și furau măturile pentru a zbura cu ele. 

COZONAC FĂRĂ FRĂMÂNTARE   

Ingredientele sunt următoarele : făină - 1kg, 5 ouă, 300 g zahăr (dacă vreți 

mai dulce, puneți mai mult ), jumătate de pachet( 100g )  de unt 80% 

grăsime, 5 linguri de ulei, 200 ml lapte (+ 300-400 ml lapte sau apă caldă 

în completare dacă e nevoie la frământat), nucă 400g, cacao 4 linguri, 

coaja de la 1 lămâie+ 

2portocale, esență de rom-1 

fiolă, drojdie crudă  42 g ( 

sau 1 plic drojdie uscată-

7g )  ,zahăr vanilat  praf 

pentru ninsoarea finală. 

Ouăle se separă 

albușurile se bat cu jumătate din cantitatea de zahăr si se 

amestecă cu nuca si cacao pentru umplutură. Pentru 

aluat se pune drojdia cu laptele călduț si două  linguri 



 
 

de zahăr să dospească într-un crater făcut în făină. 

 Când "fierbe" drojdia se adaugă gălbenușurile, restul de zahăr, aromele, puțină sare, uleiul și untul topit 

călduț, nu fierbinte și se amestecă până se încorporează toată făina (dacă mai este nevoie de lichid se 

adaugă apă sau lapte călduț) și se obține un aluat elastic, nu foarte îndesat. Atenție, nu se frământă deloc, 

doar se amestecă ingredientele cu făina. Se acoperă ligheanul cu folie și se lasă aluatul la cald  o oră. Cu 

mâinile unse cu ulei se împarte în  4 formându-se sfere care  se întind în formă de foaie și se umplu cu 

umplutură de nuci, apoi se rulează. Ca să obținem un cozonac arătos și mare, împletim câte două sucituri 

(vezi imaginea) apoi  le așezăm într-o tavă de cozonac bine unsă și tapetată cu făină. Lăsăm cozonacii la 

temperatura camerei să crească încă o oră. Îi ungem cu ou bătut,  apoi îi introducem în cuptorul bine 

încălzit  la 180˚ C.          

                                                                                  Maistru, Secui Bălușescu Doina 



 
 

Târgul   JOBS – impresii de participant 

(JOBS: Job Orientation for Businesses and School) 

Am participat la dezvoltarea proiectului JOBS  în şcoală în cursul anului şcolar 2013-2014, când 

eram abia venită şi nu-mi nici cunoşteam profesorii, nici noii colegi de clasă. Prin tot ce am făcut în 

cadrul orelor de proiect, prin temele şi metodele de lucru,  ne-am cunoscut mai repede şi mai bine, am 

învăţat să lucrăm în echipă şi încă multe alte lucruri despre noi şi despre viaţă.  

În acest proiect elevii sunt pregătiţi 

pentru a-şi alege viitoarea carieră, află 

informaţii despre oportunităţile 

profesionale şi au şansa să 

dobândească abilităţi de viaţă, care sunt 

folositoare pentru orice profesie. 

La sfârşitul  lunii mai, noi, elevii din clasa 

a IX-a C, am 

organizat sub 

îndrumarea 

doamnelor profesoare din echipa de proiect, TÂRGUL  JOBS, unde am prezentat 

ce am învăţat elevilor din scoală şi invitaţilor noştri.  În cadrul Târgului JOBS , s-

a desfăşurat şi întâlnirea cu reprezentanţii elveţieni din proiect, oameni de afaceri 

, dar şi cu echipa de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, cu care am dezbătut 

despre „mediul ideal de muncă”. Această întâlnire a fost una foarte interesantă dar 

şi o mare experienţă pentru noi având asemenea persoane „exemplu”  în faţa 

noastră. Ba mai mult de atât, am şi purtat discuţii extrem de interesante despre piaţa muncii. Fiecare 

dintre noi am avut o curiozități sau 

nelămuriri, dar dumnealor ne-au dat toate 

informaţiile şi explicaţiile dorite. Au fost 

foarte amabili şi apropiaţi cu noi şi ne-au 

împărtăşit şi din experienţele din viaţa lor 

profesională și personală. Au fost foarte 

relaxați şi deschişi cu noi.  

Părerea mea este că a fost o 

experienţă poate unică în viaţă. În cadrul 

acestui proiect am învăţat să avem încredere 

în propriile forţe dar şi în aptitudinile, cunoştinţele şi abilităţile dobândite. Ba chiar îmi doresc să 

experimentez cele învăţate în formarea mea pentru viaţă ca o persoană tenace şi echilibrată. 

Ilea Elisabeta, clasa a X-a C 

 

 

 

 



 
 

Arta de a fi profesor 

Acum la momentul bilanțului, după 34 ani petrecuți la catedră, pot afirma cu toată convingerea că 

împlinirea mea profesională am raportat-o  la idealul educațional al școlii, acela de a asigura  un viitor 

pentru fiecare, posibil de realizat printr-o relație profesor - elev, bazată pe cultivarea respectului reciproc 

corelat cu comunicarea sinceră și eficientă. 

Un aspect esențial privind latura mea profesională, care 

întărește ideea de mai sus este că mi-am ales nobila meserie de dascăl 

din pasiune și fiecare moment petrecut în școală la început elevă apoi 

cadru didactic a respectat  ,,regula celor trei R”  adică respectul de 

sine, respectul pentru cel din jur responsabilitate în tot ceea ce faci. 

Această regulă mi-a stimulat încrederea în valorile autentice oferite 

de învățământul contemporan care deschide perspectiva lansării 

demne în viață pentru orice adolescent. 

 Simpatia elevilor școlii m-a mobilizat permanent pentru 

educarea și instruirea acestora în sensul calității vieții prin 

dezvoltarea competențelor antreprenoriale impuse pentru facilitarea 

integrării fiecărui absolvent pe piața muncii europene. Actuala 

orientare economică europeană deschide perspectiva unei gândiri polivalente și dă libertatea de acțiune 

pentru orice tânăr responsabil pentru deciziile luate, aspect care a impus schimbarea relației profesor-elev 

în sensul orientării procesului instructiv-educativ în funcție de cerințele elevului pentru evoluția pozitivă a 

acestuia. Această relație presupunea colaborarea și antrenarea sistematică a ambilor factori pentru reușita 

actului educațional, fiind o provocare reciprocă permanentă. 

 Anii de liceu mi-au conturat personalitatea și ambiția de a evolua în plan intelectual,ca un traseu 

esențial,care pentru mine însemna sensul vieții și determina elanul necesar pentru atingerea acestui țel 

generator de satisfacții pe plan profesional,familiar și personal.  

 Cariera de dascăl implicat, competent și respectat a fost posibilă printr-o pregătire metodico-

științifică permanentă dublată de latura psihologică empatică, factori indispensabili cerut de actul 

educațional eficient. 

 Pornind de la această idee am considerat că antrenarea elevilor în sensul dezvoltării la aceștia a  

dorinței de cunoaștere, cu țintă precisă spre orientarea profesională și dezvoltarea nivelului intelectual și 

cultural cu încurajarea permanentă prin sublinierea fiecărui progres individual sau colectiv, ca o reușită în 

sens evolutiv, mobilizator pentru valoroasa capacitatea a omului de a învăța pe tot parcursul vieții. 

 Apreciez că am avut un lanț de satisfacții aparent mărunte, dar de mare valoare morală, prin 

fiecare elev care a învățat ceva util de la mine și trăim bucuria reciprocă de a ne reîntâlni cu zâmbetul pe 

buze, de a dobândi o optică sănătoasă asupra vieții la majoritatea absolvenților din cele 34 de generații din 

cariera mea, dintre care 24 sunt  din școala noastră. 

 La finalul unei cariere demne îmi permit să transmit fiecărui elev două recomandări: 

1.Poți avea oricât talent și aptitudini de invidiat, să aspiri spre îndeplinirea celor mai înalte idealuri, să 

nutrești cele mai mari ambiții, dar nu uita, nimic nu devine realitate doar visând!  

TREBUIE  SĂ  PUI  UMĂRUL ȘI SĂ MUNCEȘTI !!! 

2. Trăiește cu demnitate fiecare zi și perseverează pentru a-ți realiza visurile adolescenței care să-ți 

stimuleze optimismul și dorința de a trăi viața cu adevărat.  

Brașov,octombrie 2014                                                Prof.  Ing. CRISTINA LELUȚIU 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cu ei ne mândrim! 
 

 

 

Creşteţi şi vă maturizaţi sub ochii noştri, apoi vă luaţi zborul în lumea pentru care am încercat să 

vă pregătim. Uneori vă întoarceţi cu nostalgie la cuibul din care aţi plecat pentru a deveni adulţi. Dar noi, 

profesorii voştri, păstrăm în suflet câte o frântură din fiecare dintre voi, ca şi cum ne-ar fi teamă să vă 

lăsăm să plecaţi de tot.  

Am ales să scriu astăzi despre doi dintre absolvenţii noştri cu care am ţinut legătura peste ani şi cu 

care ne mândrim. Este o punte peste timp menită să vă dea vouă, celor care sunteţi acum în cuib, un 

imbold pentru viitor.  

Voi începe cu Felicia Calistru, absolventă în 2010. O elevă timidă, 

venită tocmai din Republica Moldova să înveţe la Braşov. În timp, fetiţa 

sfioasă s-a transformat într-o adevărată domnişoară. A luat examenul de 

bacalaureat şi s-a întors la Chişinău, unde este studentă la  USMF „N. 

Testemitanu", în anul trei şi practică stomatologia cu jumătate de normă la 

un cabinet privat. Spune că îi place foarte mult ce face, chiar dacă a fost 

nevoie de multă muncă pentru a ajunge până aici şi este conştientă că 

mai are multe sacrificii de făcut pentru a deveni un medic bun. Îi dorim să 

fie sănătoasă şi îi urăm succes în carieră! Bravo, Felicia, ne faci 

cinste!Iat-o aici efectuând o obturaţie de canal: 

Cel de-al doilea este Alin Ciuclu, absolvent în 2007. Clasa în care 

a învățat era constituită preponderent din băieți, așadar plini de energie și 

puși pe șotii mai tot timpul. Chiar dacă părea să fie ceva mai timid și mai aplecat spre învățătură decât 

restul băieților, s-a integrat perfect în „gașca nebună”. Majoritatea au rămas prieteni peste ani. A 

participat la proiectul Uncle Sam’s Events pentru care a luat un premiu special din partea școlii. A urmat 

cursurile Școlii Postliceale de Asistență medicală, iar în prezent, după o perioadă petrecută ca asistent 

medical la Spitalul Județean, lucrează la MedLife.  

Iată ce spune despre profesia pe care o practică: 

„Consider că cea mai mare satisfacție o ai în momentul în care 

știi că ai făcut un bine altcuiva și primești ca recompensă 

zâmbete și mulțumiri. Contează și partea financiară, că altfel nu 

am mai reuși să trăim, dar sunt momente în care ea pălește în 

fața unui zâmbet. De ce fac ce fac?  În primul rând, practic 

meseria asta pentru că e un mediu în care pot învăța multe având 

contact cu oameni din toate păturile sociale, se deschid multe 

oportunități, e o meserie care îmi va oferi siguranța zilei de 

mâine, o meserie care nu va dispărea peste noapte.” La început 

nu i-a plăcut foarte mult, pentru că nu era o profesie „pentru 

băieți”, chiar a și fost tachinat pentru asta, dar, profesând, a 

ajuns s-o iubească. Succes, Alin, avem încredere că vom fi pe 

mâini bune, dacă vom avea nevoie de îngrijiri medicale!     

                                                                                                          Prof. Laura Lungu 



 
 

 

 

JOCURI DE ENERGIZARE 

De ce jocuri de energizare? 

 

Principiul de învăţare prin descoperire a devenit în ultimii ani o idee 

unanim acceptată în procesul de predare-învăţare. Învățăm mai bine atunci 

când experimentăm, jocul este acea oportunitate de învățare experențială. 

La anumite etape ale unei ore elevii vor pierde din energie şi concentraţie. 

Jocurile de energizare şi de spargere a gheţii sunt activităţi fizice care au 

scopul să îmbunătăţească circulaţia sangvină în tot corpul, inclusiv în creier, 

astfel restabilind energia după o pauză sau o activitate îndelungată. Utilizate 

cu entuziasm, aceste jocuri vor ajuta participanţii: 

să restabilească atenţia şi concentrarea;să se relaxeze, să-şi ridice 

dispoziţia şi să se distreze;să-şi schimbe locul de aflare in spațiu; să stabilească contact între ei; să 

diminueze starea de monotonie sau tensiune; să treacă mai uşor de la o activitate la alta; să încheie o 

activitate sau ziua pe o notă pozitivă. 

 Activitățile prezentate sunt activități pentru când elevii obosesc și nivelul de energie al clasei 

scade. Totodată, multe din jocuri îi vor ajuta pe elevi să se cunoască reciproc şi îi vor motiva să lucreze 

mai eficient în cadrul orei. Mişcarea şi râsul prezente în majoritatea jocurilor de energizare pun în funcţie 

mecanismul de relaxare psihologică şi fizică. Acestea încearcă să elimine aspectul de competitivitate prin 

integrarea tuturor şi dezvoltarea spiritului de echipă. 

“Silabe muzicale” 

Propune unui voluntar să iasă din sală. Clasei i se spune un cuvânt din cel puţin trei silabe (de exemplu, 

ma-ri-nar). Se formează trei subgrupe (corespunzătoare fiecărei silabe). Aceste grupuri îşi vor rosti 

concomitent silaba, fredonând-o pe o melodie. Ulterior se invită persoana care a ieşit din sală pentru a 

încerca să ghicească cuvântul în întregime. Dacă reuşeşte, poate propune următorul cuvânt. 

“Patru medii” 

Elevii stau în cerc. Profesorul anunţă că atunci când va rosti cuvântul „Pământ”, toţi trebuie să lase 

mâinile în jos; dacă va rosti cuvântul„Apă”, toţi vor întinde mâinile înainte; cuvântul „Cer” – vor ridica 

mâinile; cuvântul „Foc” – vor roti mâinile de la coate. Cine greşeşte, se aşază. 

„Fiară, păsărică sau poate minciunică” 

Elevii stau în cerc sau se aşază pe scaune. Unul dintre ei, trecând pe lângă ceilalţi, repetă mereu „Fiară, 

păsărică sau poate minciunică”. Pe neaşteptate se opreşte în faţa cuiva, rosteşte tare unul dintre cele trei 

cuvinte şi numără până la trei. Elevul în faţa căruia s-a oprit, trebuie să rostească respectiv denumirea unei 

fiare sau păsări până nu a sfârşit de numărat, dar dacă i se cere să spună o „minciunică”, atunci numeşte 

ceva, care nu există în pădure. Cine nu îndeplineşte sarcina la timp, continuă jocul. Nu se permite 

repetarea cuvintelor. 

“Spune  a patra” 

Unul dintre elevi este ales lider. El se adresează unui alt elev cu propunerea „Spune a patra!” şi numeşte 

pe rând trei plante (sau animale, păsări, insecte, oraşe etc.). Elevul, căruia i se adresează, trebuie să 

reuşească să rostească denumirea a patra îndată ce liderul va sfârşi, fără a repeta ceea ce a spus el. Dacă 

răspunsul este dat la timp, atunci cel care a răspuns conduce mai departe jocul, iar dacă nu a reuşit – 

rămâne să dirijeze activitatea acelaşi lider. 

                                                                             Consilier psihologic, Constantinescu Codruța 

 

 

 

 



 
 

Din lumea plantelor 

 

 Cele mai întinse suprafețe de pădure de pe 

Terra sunt pădurile din zona caldă care ocupă în total 9 

milioane km2, adică 60% din suprafața pădurilor 

Globului. Sunt și cele mai variate în specii – 1ha de 

pădure cuprinde 100 de specii, pe când pădurile din 

ținuturile temperate sunt doar 10 de specii. 

 Cea mai compactă pădure din lume, circa 5 

milioane km2, este pădurea amazoniană, din America 

de Sud, numită Selvas. 

  Una din cele mai întinse colecții de arboret din lume, întinsă pe 1400 ha, specializată în rozacee 

(meri, vișini, cireși, păducei) este Arboretul Arnold de pe lângă Universitatea Harvard din orașul Boston, 

SUA. 

 Islanda este singura țară din lume fără vegetație arborescentă (păduri). 

 O frumusețe unică prezintă pădurile de castani, cu suprafața de 270 ha, de pe dealurile dinspre 

Valea Borcutului, Valea Usturoiului și Dealul Florilor din apropiere de Baia Mare. Arborii depășesc 

vârsta de 200 de ani, iar pădurile de castani de aici se află la cea mai mare latitudine din emisfera nordică. 

 Cea mai mare întindere compactă de stuf din lume se află în Delta Dunării, circa 400. 000 ha.  

 Palmierii din ținuturile calde au trunchiul drept terminat cu o coroană de frunze. Sunt folosiți 

pentru fructe, uleiuri, latexuri, fibre textile, diverse 

sucuri, etc. Se cunosc 2800 de specii de 

palmieri, din care 99% sunt răspândiți între 

44* latitudine nordică și sudică, unde 

temperatura nu coboară sub punctul de îngheț. 

În altitudine urcă până la 4000 m în Munții Anzi, la 

3000 m în masivul Kinabalu din Insula Borneo 

și la 2400 m în Himalaya. 
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