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HONEYWELL EDUCATORS
AT

SPACE ACADEMY

Prof. Dan Maria,
Director al Liceului Teoretic
“Dante Alighieri”

I

t's been less than ﬁve months since I
returned home from this summer's
professional development
adventure, and in many ways it already feels like
it was a long, long time ago. This year I was
lucky enough to earn a Honeywell Scholarship
to the Educator Space Camp at the U.S. Space
and Rocket Center in Huntsville, Alabama.
Ofﬁcially I was a participant in the Honeywell
Educator Space Academy (HESA). Educators
from around the world apply for this scholarship
because Honeywell pays for everything, and you
get to attend Space Camp with other science
teachers who are passionate about STEM
education. We were told that only one out of
every ﬁve applicants got to attend this year.
Anyone can pay to attend Space Camp, and the
U.S. Space and Rocket Center runs a separate
Educator Space Academy for teachers who want
to go, but getting a scholarship from Honeywell
was an honor, and probably the only way I could
have attended. When I say Honeywell paid for
everything, I mean they paid for everyone's
ﬂights to and from Huntsville, putting us up in a
dorm at the University of Alabama, Huntsville,
transportation (to and from the airport and back
and forth between the dorm and the Rocket
Center), all meals, Space Camp tuition, a catered
party with a live band and free drinks on
graduation night, and SWAG: three T-shirts, a
blue ﬂight suit with name badge, a backpack,
and a water bottle.
I attended with 100 other teachers from
around the world. Two of the free t-shirts
proclaim there were 25 countries and 37 states
represented at HESA. In our team, we had one
Indian teacher, one Australian, one from
Finland, one Mexican and ten Americans. Team
Destiny was one of the best parts of the entire
experience. Because we were the best, we won
Commender's cup in aerospatial engineering.

About half of us sat up late together every night in
the dorm talking about life and teaching. We started
a shared folder on Google Drive to share teaching
resources and a Facebook group to keep in touch.
Of course, the international professional
collaboration will be the longest lasting impact of
the entire Space Camp experience, but participating
in the missions, simulations, and hands on
activities, and getting special presentations at the
U.S. Space and Rocket Center was incredibly
cool... I am itching to try new ways of teaching my
unit on Mathematics and can't wait to show off my
pictures and videos to my students.
We completed two missions: I was a
mission pilot included in a crew exchange between
the space craft and a ﬂight director for a lunar
science station.
There were several simulations throughout
the week besides the missions. My favorites were
probably the three water events meant to simulate a
parachute landing (picture backwards zip-lining
into a lake), a helicopter crash (picture a big tin can
with windows holding six people being dropped
into the lake), and a helicopter rescue (picture
sitting cross legged in a net chair with water
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spraying on you as you rise to a platform and try
to climb out of the net). But we also got to go in
the MAT (multi-axis simulator) meant to
simulate an out of control tumble in space and
apparently used to train real astronauts how to
regain control, and everyone got to jump around
in a 1/6 chair similar to the one I sat in during my
spacewalk.
Space Camp opened my eyes to a better,
more engaging, hands on way to continue to
develop my passion and excitement for
teaching, meet other teachers who are excited to
keep in touch and collaborate. I just have to
continue to seek out these opportunities and
apply for them!
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PERFORMANȚE++
Interviu cu Edward Christian
Marin, medaliat cu aur la faza
națională a Olimpiadei de
Tehnologia Informației

Nicoleta: Spune-mi câteva cuvinte
despre tine.
Edward: Mă numesc EdwardChristian Marin, dar familia și
prietenii îmi spun Edy și sunt elev al
clasei a X-a D. Am 17 ani și cea mai
mare pasiune a mea este computerul.
Îmi place, de asemenea, să ies cu
prietenii la o plimbare cu bicicletele
sau la un joc de baschet. Petrec multe
ore în fața calculatorului, nu numai
pentru a mă juca jocuri video sau a
socializa cu prietenii, ci și pentru a citi
diverse materiale din domeniul
științiﬁc. Îmi plac ﬁlmele și
reportajele despre descoperiri și
studii din domeniile biologiei,
chimiei, ﬁzicii etc. Acesta este
motivul pentru care am ales sa urmez
proﬁlul real-știintele naturii.
Nicoleta: Care este cea mai mare
pasiune a ta?
Edward: Cea mai mare pasiune a

mea este informatica. Primul PC
a aparut în casa mea cam prin
anul 2003 și m-a fascinat înca din
prima clipa. Încercam să înțeleg
ce minuni ascunde cutia aceea
alba. De-a lungul anilor, am
înțeles cum functionează, am
învățat să-l modiﬁc după placul
meu, iar în ﬁnal, mi-am construit
singur unul. Deoarece vorbesc
limba engleză de la o vârstă
fragedă, mi-a fost ușor să înțeleg
instrucțiunile și diferitele alarme,
notiﬁcari etc. pe care mi le
prezenta computerul (la acel
moment, sistemul de operare nu
era tradus în limba română).
Odată cu apariția
Internetului, mi s-a ivit
oportunitatea de a comunica cu
persoane aﬂate la mii de kilometri
depărtare și chiar de a mă împrieteni
cu mulți dintre ei.
Nicoleta: Cum ai ajuns la Olimpiada
de Tehnologia Informației?
Edward: Sunt un obișnuit al
concursurilor scolare, la care am
participat încă din clasa a II-a,
câștigând până la
momentul acesta 8
m e d a l i i l a
discipline precum:
matematica, limba
română, limba
engleză.
Ajuns în
clasa a IX-a, la
îndemnul doamnei
p r o f .
d e
informatică DoinaLavinia Preda,
m-am înscris la
Olimpiada de
Tehnologia

Informației. Cu ajutorul dumneaei,
după multe ore de pregătire în care am
învățat să manipulez imagini, să creez
ﬁlme, pliante, prezentări, site-uri etc,
am ajuns să particip la faza națională
a olimpiadei, să mă număr printre cei
mai buni să câștig o medalie de aur și
să ﬁu invitat la Gala Olimpicilor
Naționali.
E printre singurele olimpiade unde creativitatea, imaginația și
simțul artistic se punctează cu
aproape un sfert din total.
La Bacău, unde s-a ținut
faza națională, am cunoscut mulți
tineri cu care am rămas prieten, ﬁind
legați de aceeași pasiune.
Nicoleta: Ce planuri de viitor ai?
Edward: Idealul? Să reușesc să
îmbin toate pasiunile mele într-una:
îmi doresc ca pe viitor să pot crea un
program prin care să se poată realiza
diverse experimente știintiﬁce în
mediul virtual.
Interviu realizat de Nicoleta
Dumitrescu, clasa a X-a D

GIORNALE
DANTESCO

PAGINA 4

PROIECTE “DANTE ALIGHIERI”
ÎN CARE AU FOST IMPLICAȚI ELEVII LICEULUI TEORETIC

PROIECTUL RADIO FICTION DESK
O experienţă nouă…
vă invităm la teatru…
Dragii mei, cu mare
bucurie vă mărturisesc că în
primul semestru al anului
școlar 2016-2017 am participat
alături de colegii din liceu și
doamna dirigintă la un proiect
interesant, frumos și binevenit
pentru toți.
Proiectul Radio Fiction
Desk este iniţiat de Radio
România prin Centrul Cultural
Media și Teatrul Naţional
Radiofonic, în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti, și îşi
propune colaborarea cu trupe
de actori formate din elevi ai
liceelor bucureştene pentru a
realiza spectacole de teatru

radiofonic.
În cadrul acestei a doua
ediţii a proiectului, care s-a
derulat pe parcursul anului
2016, au participat în concurs
trupe de actori-elevi de la patru
licee bucureştene şi anume:
Colegiului Naţional de
Informatică „Tudor Vianu“,
Colegiul Naţional „Mihai
Viteazul“, Colegiul Naţional
„Spiru Haret“ şi Liceul Teoretic
„Dante Alighieri”, ultimul
intrat în concurs… dar cei din
urma vor ﬁ cei dintâi.
În toate aceste licee
aﬂate în concurs s-au
desfăşurat workshop-uri la
care elevii actori au fost
îndrumaţi şi pregătiţi de către
profesionişti ai Redacţiei
Teatru, alături de personalităţi
ale scenei teatrale din România

– colaboratori constanţi ai
Teatrului Naţional Radiofonic.
La ﬁnalul ﬁecăruia dintre cele
patru stagii de pregătire, elevii
înregistrează, radiofonic,
piesele de teatru în studioul
Mihai Zirra al Societăţii
Naţionale de Radiodifuziune,
după care spectacolele sunt
postate pe site-ul tnr.srr.ro,
pagina radioﬁctiondesk.srr.ro,
în succesiunea realizării lor.
Am avut ocazia de a mă
întâlni în luna octombrie, in
cadrul workshop-ului organizat
la liceul nostru cu actorii
Adrian Titieni şi Alexandru
Bindea, actori pe care i-am
văzut in emisiunile de
televiziune, Alexandru Bindea
ﬁind fost elev al liceului
„Dante Alighieri”. Piesa de
teatru pe care am propus să o
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pregătim şi să o înregistrăm
radiofonic este Avioane de
hârtie, de Elise Wilk.
Piesa Avioane de hârtie
repune în discuție problemele
cu care se confruntă tinerii de
astăzi, probleme despre care se
vorbește mai mult sau mai
puțin, dar care își păstrează
acuitatea și care constituie, în
continuare, o necesitate.
Spectacolul urmărește cu
luciditate, dar și cu umor amar,
destinele unor copii și
adolescenți ai căror părinți i-au
lăsat pe la rude și au plecat să
muncească în străinătate. De-a
lungul unui an școlar – din
septembrie până în iunie –
publicul va ﬁ alături de șase
colegi de clasă, cercetându-le
reacțiile, relațiile, spaimele,
speranțele și, nu în ultimul
rând, felul în care o societate
bolnavă care îi ia pe părinți de
lângă copiii lor ucide
nevinovăția și capacitatea de a
visa frumos.
Elise Wilk este un
nume din ce în ce mai cunoscut
în dramaturgia contemporană
românească după ce în 2008 s-a
numărat printre câştigătorii
concursului dramAcum5 cu
primul ei text de teatru, dar și al
Premiului Ambasadei Irlandei
pentru cel mai bun text montat
în stagiunea 2012–2013 (pentru
Pisica verde, spectacol
prezentat și în FESTFDR2014). Elise Wilk a fost
declarată de Revista Forbes
România printre tinerii
trendsetter ai anului 2014, iar în
anul 2015 a fost unul dintre cei
zece dramaturgi români
selectaţi în programul
internațional „Fabulamundi.
Playwriting Europe”,
spectacole pe texte ale sale
jucându-se nu doar în teatre din
România, ci și din străinătate
(SUA, Norvegia etc.).
După workshop-ul
organizat la liceul nostru, au
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urmat vizitele
la studioul
Radio Fiction
Desk , am
vizitat și
studioul
Radio
România,
Radio Antena
Satelor, am
întâlnit aici
adevărați
profesionaliști
care ne aduc
zilnic în
casele noastre
acel impuls de
a trece prin
toate.
Au
urmat zile
frumoase la
studioul
Radio Fiction Desk, și spun
acest lucru cu toată dragostea
mea pentru că am fost o echipă
foarte bună cu conducători
excelenți, aș nominaliza pe
doamna dirigintă, Cocu Alina,
care ne-a fost alături de la
început și până în ultima clipa a
înregistrării piesei Avioane de
hârtie, si nu în ultimul rând pe
doamnele asistente din cadrul
studioului.
Spectacolele
radiofonice intrate în concurs
au fost: "Chiriţa în provincie" o adaptare după Vasile
Alecsandri, în interpretarea
elevilor-actori de la Colegiului
Naţional de Informatică "Tudor
Vianu", "O scrisoare pierdută" o adaptare după I. L. Caragiale,
în interpretarea elevilor-actori
de la Colegiul Naţional "Mihai
Viteazul", "Boul şi viţeii" - o
adaptare după Ion Băieşu, în
interpretarea elevilor-actori de
la Colegiul Naţional "Spiru
Haret" şi bineînțeles "Avioane
de hârtie", o adaptare după
Elise Wilk, în interpretarea
elevilor-actori ai Liceului
Teoretic "Dante Alighieri".

Dar cum toate au un
sfârșit, marţi, 13 decembrie, în
sala Centrului Naţional de Artă
"Tinerimea Română", s-a
desfăşurat, începând cu ora
16:00, Gala "Radio Fiction
Desk -2016", moment mult
așteptat…ﬁnalul acestui
proiect.
Juriul de specialitate
format din personalităţi
marcante ale scenei teatrale
româneşti şi din specialişti ai
Redacţiei Teatru, are
următoarea componenţă:
Adriana Trandaﬁr, Virgil
Ogăşanu, Adrian Titieni,
Alexandru Bindea, Domnica
Țundrea - realizator TNR, Irina
Soare Neumark - redactor
TNR, Ilinca Stihi - regizor
artistic TNR, Patricea Prundea regizor muzical TNR şi Attila
Vizauer - regizor artistic,
redactorul şef al Redacţiei
Teatru, director Centrul
Cultural Media - preşedintele
juriului.
În urma deliberărilor
juriului, s-a acordat
următoarele premii: Premiu I, II
şi III, Menţiune, "Premiul
pentru cea mai bună
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interpretare feminină",
"Premiul pentru cea mai bună
interpretare masculină",
"Premiul special al juriului",
dar şi "Premiul de popularitate"
- desemnat în urma aprecierilor
dumneavoastră, exprimate prin
vot. Premiile au constat în
diplome, trofee, medalii, CDuri cu piese de teatru radiofonic
din fonoteca radio, realizate de
Casa Radio, cărţi, dar şi câte un
CD conţinând cele patru
spectacole radiofonice
participante în concurs.
Pe scenă, alături de
premianţi, au urcat invitaţii de
onoare ai Galei, actorii:
Adriana Trandaﬁr, Virgil
Ogăşanu, Adrian Titieni şi
Alexandru Bindea.
Microrecitalul
cantarețului Ovidiu Mihăilescu
a încheiat frumoasa gală a
decernării premiilor, şi în acest
an, Gala "Radio Fiction Desk 2016".
Cu mare bucurie, vă
anunț dragii mei, că echipa
Liceului Teoretic “Dante
Alighieri” a obținut cele mai
importante trofee…premii pe
care vreau să le amintesc:
-PREMIUL I pentru piesa
Avioane de Hârtie, o adaptare
după Elise Wilk
-PREMIUL de
POPULARITATE

-CEA MAI BUNĂ
INTERPRETARE FEMININĂ
– Cristina Istrate, pentru rolul
LENA.
Aș încheia gândurile
mele cu frumoasele cuvinte ale
lui Peter Brook:…
„În teatru este vorba despre
viață. Acesta este punctul de
pornire și nu există nimic mai
important. Teatrul este viață.”
…și experiența mea despre
teatru cu:…
Aparent… zi de zi
suntem aceiași. Însă de fapt,
nu ne schimbăm doar hainele,
ci și măștile pe care le purtăm.
Suntem oameni, dar cu o mie
de fețe și zilnic ne punem pe
chip masca potrivită, cea care
se potrivește cel mai bine stării
noastre de spirit.

Uneori purtăm măștile
veseliei, alteori ale adevărului,
în alte momente ne punem
măștile duioase ale
sensibilități, purtăm cu
demnitate măștile siguranței,
dar numai noi știm cât de
nesiguri suntem de fapt… și
tot așa… aproape niciodată nu
suntem noi înșine. Tindem să
ne prefacem și nu o facem de
amorul artei, nu suntem niște
actori profesioniști, ci niște
oameni care vor să-și trăiască
viața mai ușor. Viața este ca o
mare, mare, scenă de teatru, în
care ﬁecare dintre noi jucăm
câte un rol important. Unii
avem parte de ﬁnaluri fericite,
alții mai puțin, însă oricum ar
ﬁ, rolurile vieților noastre sunt
grele, uneori ne strâng și ne
fac să jucăm extrem de prost.
Ne îndepărtăm de la esență,
comitem greșeli, facem răutăți
și uite așa scena vieții noastre
cade-n derizoriu.

Burduf Florin,
clasa a XI-a B
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Vis devenit realitate
Aventura aceasta a început la fel ca proba
mea de intrare în trupa de teatru a liceului!
Neașteptată, cu o oarecare nesiguranță, totuși cu
multă speranță că ﬁnalul va ﬁ unul pe măsură.
Inițial, am participat la preselecții. Uitându-mă peste replici am constatat că Lena reprezenta o
provocare. Prin limbajul ei parcă deja îmi imaginam
proﬁlul ei moral, ce simte în spatele cuvintelor, de ce
are o anumită atitudine în diferite situații. Încercam să
o înțeleg. Nu semăna deloc cu cineva pe care să-l ﬁ
întâlnit.

Ultimul meu personaj era delicat, feminin
enigmatic. Nu seamănă deloc! Lena e diferită, asta
presupunând asumarea unei responsabilități.
Am prins curaj cu adevărat în momentul în
care ne-am întâlnit cu echipa de la radio și căreia i s-a
părut că sunt cea mai potrivită pentru acest rol. Am
fost surprinsă dar și ﬂatată. Deja intram în pielea
Lenei, am început repetițiile.
Repetițiile au fost obositoare, seară de seară.
Nu a fost ușor, a fost mult de muncă într-un timp
relativ scurt, iar tema noastră permanentă era să
redăm complexitatea personajelor.
Revenind la personaj, Lena este o
adolescentă cu probleme bine cunoscute de tinerii din
ziua de azi. Ea trăiește în două lumi diferite. Cea
reală, unde ascunde toate sentimentele și slăbiciunile
adoptând o atitudine delăsătoare, are propria
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,,afacere” unde vinde sau dă cu împrumut diverse
obiecte, dar și cea imaginară, în suﬂetul ei se simte
singură, abandonată, toate emoțiile ieșind la
suprafață în momentul ei de intimitate, când este
singură în cameră și lipește girafe pe tavan. Își crează
propriul univers, unde este fericită alături de familie.
În schimb relația ei cu Miky este mai deschisă, capată
încredere unul în celălalt, își împărtășesc problemele
și secretele, sprijinindu-se. Rolul Lenei precum și al
celorlalte personaje Miky, Bobo, Alex, Laura,
Andreea este de a trage un semnal de alarmă asupra
situației critice din suﬂetele
copiilor cu părinți plecați în
străinătate.
Astfel, cunoscând
personajul, repetând replici și
pregătindu-ne de concurs, a
venit ziua în care am pașit în
studioul de radio. O lume nouă și
necunoscută.
Am cunoscut oameni
minunați și am încercat să lucrez
cât se poate de profesionist.
Eram extenuată uneori, îmi era
greu să mă concentrez și să țin
pasul cu orele de la liceu, dar
sunt o ﬁre puternică, ambițioasă,
îmi place să mă dezvolt
personal.
În ziua de 13 decembrie, nu-mi încăpeam în piele de emoții. Premiile se
strigau! Deodată... mi se pare că visez. Mi-am auzit
numele! ,,Premiul pentru cea mai bună interpretare
feminină... Istrate Cristina!” Mă fâstâceam pe scaun,
a fost o surpriză copleșitoare! Dar asta nu a fost tot,
premiul de popularitate si locul I ne-au luat pe toți
prin surprindere!
În ﬁnal, pe această cale, vreau să mulțumesc
colaboratorilor și echipei mele minunate pentru
proiect și această experiență minunată

Istrate Cristina, clasa a XI-a B,
laureată a premiului pentru
Cea mai bună interpretare feminină
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Teatrul
radiofonic

V

oicu Gabriel, elev al liceului “Dante
Aligheri” a interpretat rolul lui Miki
în piesa de teatru “Avioane de hârtie”
de Elise Wilk cu care trupa noastră a participat la
concursul de teatru radiofonic organizat de Radio
Romania. Acesta sunt eu.
Am fost întrebat de mai multe ori despre
experiența mea în acest concurs, așa că acest
comentariu este menit să răspundă multor întrebări.
Teatrul radiofonic a fost o experiență nouă
pentru mine și nu știam ce presupune. Am jucat pe
scenă în cadrul concursului “5 Licee 5 Teatre” însă
teatrul pe scenă, trebuie să recunosc, nu se compară cu
cel radiofonic. Costumațiile extravagante , luminile
puternice și emoțiile din culise și de pe scenă au fost
înlocuite cu osteneala adusă de orele diﬁcile de
înregistrări. Aici ai timpul necesar să încerci din nou și
din nou o scenă până când ești mulțumit. Te simți
nevoit să reiei ﬁecare replică în parte până iese perfect.
În ﬁnal am ajuns la aproximativ 13 ore de muncă
intensă în decursul a două zile pentru a da naștere unei
piese de o oră.
Un lucru care nu se schimbă este repetiția. Am
avut parte de o lună grea, muncind aproape zilnic,
până la ore târzii, alături de doamna dirigintă, o
profesoară de obicei blândă si înțelegătoare, dar care
poate ﬁ foarte severă când vine vorba de a face un
lucru ca la carte.
“Ce înseamnă pentru tine rolul lui Miki?” am
fost întrebat de multe ori. Miki, unul dinte personajele
principale ale piesei, este un băiat introvertit, nou
venit într-o comunitate în care nu își are locul. Deși
suferă de aceeași traumă ca și copiii care îl agresează
ﬁzic si verbal de-a lungul întâmplărilor, el va urma o
soartă dramatică. Finalul piesei este abrupt, însă ne
lasă cu imaginea lui Miki, acum comportându-se fără
discernământ ca urmare a traumelor la care a fost

supus, suit pe pervaz, într-o sală de clasă de la etaj,
așteptând să înceapă festivitatea de deschidere cu un
pistol în mână. Niciodată nu voi putea intra complet în
pielea acestui personaj, deoarece nu îmi pot imagina
cum ar ﬁ să trăiesc traume emoționale atât de severe,
însă la nivelul băiatului batjocorit, m-am putut relata,
deoarece semănam cu el acum câțiva ani de zile, lucru
care m-a ajutat să-mi înțeleg mai bine personajul și
cum trebuie acesta jucat. Comparativ cu rolul comic
de adult pe care l-am interpretat în cadrul concursului
“5 Licee 5 Teatre”, rolul lui Miki mi s-a părut mult mai
ușor de înțeles pentru mintea mea tânără.
O altă întrebare frecventă este “Cum ți s-a
părut să lucrezi cu echipa Radio Fiction Desk?”, iar
răspunsul este unul evident: Mi-a făcut plăcere. Mi-a
făcut plăcere să văd cu ochii mei sediul Radio
România, locul unde toată “magia” se întâmplă, și
chiar să lucrez într-un studio profesional, ajutat de
reprezentanți ai echipei tehnice și de redactare.
Piesa are în ﬁnal un mesaj puternic care, din
păcate, reﬂectă realitatea multor familii din ziua de
astăzi. Acesta este un posibil motiv pentru care am fost
votați câștigători ai premiului I și cel al popularității,
în defavoarea celorlaltor piese participante. Nu am
crezut că interpretarea noastă a fost mai bună decât
cea a concurenței. Ascultând piesele interpretate de
celelalte licee, am avut senzația că au lucrat la fel de
intens ca noi. Cu toate acestea, juriul a fost unul de
specialitate, format din actori și regizori de renume ai
teatrului românesc și de la Radio România, așa că
decizia lor nu este îndoielnică.
Închei prin a spune că sunt foarte
recunoscător echipei Radio Fiction Desk pentru că
mi-au oferit șansa de a trăi această unică experiență,
care pentru mine a prezentat o abatere plină de
satisfacție de la programul zilnic.

Voicu Gabriel,
clasa a XI-a B
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Pentru mine, teatrul radiofonic este o cutie din
care se aud vocile actorilor astfel încât oamenii nu le pot
critica aspectul ﬁzic, costumele sau decorul, iar tot ce
pot face este să asculte replicile și să își imagineze toata
situația. Această idee este asemănătoare cu cea a
teatrului pe scândura, anume „al patrulea perete” ce
reprezintă zidul imaginar din fața scenei, aﬂat între
public și actori. Spargerea zidului semniﬁcă
interacțiunea actorului cu lumea reală. Conceptul este
atribuit ﬁlosofului, criticului și dramaturgului Denis
Diderot, dar termenul în sine a fost folosit și de Molière.
Primul meu contact cu acest tip de teatru a fost
în cadrul proiectului „Radio Fiction Desk 2016” în
care trupa de teatru a Liceului Teoretic “Dante
Alighieri” a avut oportunitatea să participe. Am lucrat
cu oameni deosebiți, am învățat cum să vorbim la un
microfon într-un studio, iar unii dintre noi au
experimentat aceasta și în fața unui public. Am învățat
câte ceva despre istoria teatrului radiofonic de exemplu:
prima piesă de teatru difuzată în Romania a fost Ce știa
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începand cu ziua în care au plecat ai ei, deseneaza câte
un „X” în ﬁecare pătrațel din caietul de matematica,
marcând astfel timpul petrecut singură.
Pe parcursul spectacolului, ea trece prin niște
momente diﬁcile precum: cearta cu Andra, așa-zisa
prietena care a scris lucruri urâte despre ea în jurnal;
despărțirea de Alex, iubitul ei sau chiar o bătaie încasată
pentru o notă mică. Laura face parte din puținele
exemple care se reunesc cu părinții. Acest lucru m-a
făcut să-mi pun întrebări despre cazurile reale din ziua
de azi, în care deși familia se unește ﬁzic, nu o va face
spiritual, poate, în totalitate.
Nu mi-a fost greu sa interpretez acest rol pentru
că am experiența dramatică și am știut cum să îmi
construiesc personajul. Toate răspunsurile de care am
avut nevoie au fost găsite în text, de la modul în care e
percepută exterior până la sentimente ce înseamnă:
emoție, dispreț, reținere, empatie etc, toate
controversate.
Diﬁcilă mi s-a părut ziua în care am înregistrat,
pentru că nu am mai avut ocazia până atunci să intru
într-un studio și să lucrez în acele condiții ce păreau, din
punct de vedere tehnic, imposibile pentru cineva tânăr

O amintire frumoasă

satul... de Ion Valjan sau că Dan Puican a regizat peste
1000 de piese de teatru radiodifuzate în limba română.
Totul a fost creativ, viu, energizant, fermecător si nu
regret nici o clipă dedicată acestui proiect.
Spectacolul dramatic cu care am participat la
concurs a fost „Avioane de hârtie” de Elise Wilk, care
repune în discuție problemele cu care se confruntă
tinerii din ziua de azi și anume, plecarea în străinătate a
parinților care își lasă copiii în grija rudelor. Din cauza
faptului că parinții nu sunt alături de ei în momentele
cruciale ale adolescenței, vor avea probleme legate de
încrederea în sine, sau trierea valorilor morale. Nu în
ultimul rând, cel mai puternic este dorul de cei dragi.
Personajul pe care l-am interpretat a fost
Laura, o fată care este recompensată de părinții ei
pentru notele obținute la școală, cu diferite aparate
electronice sau bani, dar ei nu își dau seama că
adevarata valoare a unei familii este iubirea. Fiecare
personaj își exprima tristețea printr-un anumit gest,
întrebări sau atitudinea față de alți colegi. Laura,

ca mine. Când mi-a venit rândul, am respirat adânc și
am pus în practică tot ce am învățat. Totul a decurs bine
pentru că am avut alături de mine niște colegi minunați
și un coordonator, doamna prof. Cocu Elena, alături de
care am avut experiențe anterioare în ceea ce privește
participarea la festivaluri.
Acest proiect a fost unul de succes pentru că a
reușit să ne orienteze mai mult către artă.
Radio Fiction Desk va rămâne o amintire
frumoasă!
Ursache Madalina,
clasa a XI-a B
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JOCURI
METERISTE
,
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În data de 21.10.2016, elevii clasei a III-a A au
participat la atelierul Jocuri Mețeriste, în parteneriat cu
Muzeul Țăranului Român, susținut cu voluntar la clasă,
doamna Valentina –Camelia Bâcu, colaborator la
Muzeul Național al Țăranului Român, în cadrul
departamentului de Educație muzeală.
Atelierul a urmărit educarea copiilor în ceea ce
privește patrimoniul cultural românesc și s-a derulat în
două ore.
Gândit special pentru copii cu vârsta între 7-12
ani, jocul este atractiv vizual și este o modalitate
informală de educație muzeală, prin care copiii pot
parcurge Muzeul Țăranului Român prin intermediul
unui boardgame.
La 3, obiectul mare te ajută să înaintezi până la
5, la numărul 11, copacul cu cruci te ajută să-ți faci punți
cu alte lumi și înaintezi până la 15. Dacă ajungi la
numărul 20, Sfântul Ilie te pedepsește ﬁindcă ai lucrat
cu fânul în zi de sărbătoare și stai o tură. O preoteasă cu
o ie albastră cu mâneci lungi te ajută, dar lupii care
mănâncă luna te împiedică să înaintezi până dimineața.
Ai grijă la numărul 34, comuniștii te scot din joc.
Altfel spus, la Atelierul de Jocuri mețeriste, poți
parcurge Muzeul Țăranului Român prin intermediul
unui boardgame. Gândit special pentru copii cu vârsta
între 7-12 ani, jocul este atractiv vizual și este o
modalitate informală de educație muzeală. Practic,
copiii vor parcurge imaginar toate sălile Muzeului
Țăranului Român - Crucea – Pomul vieții, Puterea
crucii, Icoane, Biserica Bejani, Școala satului,
Frumusețea crucii, Fast, Reculegere, Moaște, Ferestre,
Timp (parter), Triumf, Locuire, Tipologii (Cahle), Casa
în casă, Hrana, Camera de studiu, Haina, Munca
(focul), Munca (apa și vântul), Laolalată - și să
descoperi o variantă ludică de citire a imaginilor despre
obiectele din Muzeu.
La ﬁnal, copiii vor descoperi cea mai de preț
bogăție, moștenirea pe care au primit-o românii și pe
care Horia Bernea și echipa au avut-o în minte atunci
când au realizat Muzeul Țăranului Român – Credința.
Cristina Curea, profesor pentru învățământ primar
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PROIECTUL EPEC -

„Education, profession and european citizenship”
n perioada 20-26
noiembrie 2016
L i c e u l Te o r e t i c
„Dante Alighieri” din București
a fost gazda activităților din
cadrul proiectului Erasmus+
EPEC - „Education, profession
and european citizenship”,
proiect în cadrul căreia sunt
implicate școli și licee din
Ungaria, Polonia, Slovacia,
Grecia și România.
Au fost prezentate
diferite meșteșuguri tradiționale românești, o atenție
deosebită acordându-se

Î

olăritului. Oaspeților străini li
s-au prezentat culturile
Cucuteni și Hamangia și au
admirat ceramică de Marginea,
Piscu și Horezu în mica
expoziție organizată de către
elevii români într-un colț al
Centrului de Documentare și
Informare din școala noastră.
În după amiaza zilei de
22 noiembrie 2016 elevii
români au propus oaspeților
străini să paticipe la un atelier
de olărit.
Acest atelier a fost
condus de către trei eleve din

clasa a XI-a D: Ardeleanu
Florentina Bianca, Burcea
Andreea Valentina și Știrbu
Ramona Raisa, care i-au inițiat
pe elevii și pe profesorii
participanți în tainele olăritului
și modelării lutului. Nu s-a
folosit roata olarului, ci s-a
folosit tehnica străveche de
modelare manuală a lutului.
Fetele și-au folosit
cunoștințele de limbă engleză și
priceperea pe care au căpătat-o
în cadrul unui alt proiect,
„Teatrul naște dialog”, proiect
la care au participat în anul
școlar precedent, proiect care a
dus la Oslo, în capitala Norvegiei, tradițiile și obiceiurile
românești.
Activitatea a avut mare
succes printre participanți.
Elevi și profesori au ascultat cu
atenție indicațiile celor trei
eleve și au modelat ﬁecare ce
l-a inspirat mai mult.
Burcea Andreea Valentina,
clasa a XI-a D
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DANTESCO
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EXPERIENŢELE
UNUI PROIECT EDUCAŢIONAL

INTERNAŢIONAL
n cadrul programului atrac v PROJECT ERASMUS +KAZ “Educa on Porfession and
European Ci zenship (EPEC)” Bucharest, Romania desfășurat în perioada 19-26.11.2016,
mi-am dezvoltat orizontul educațional privind posibile profesii de abordat de către neri
într-o Europă modernă, civilizată, diversă.
Toți elevii celor cinci țări par cipante s-au implicat și au colaborat la mul plele și variatele
ac vități ce vizau prezentarea de logo-uri pregă te de echipele Greciei, Ungariei, Poloniei, României și
Slovaciei, experimente ș ințiﬁce interesante, vizite la Casa Experimentelor, Palatul Parlamentului,
Palatul Cotroceni, Muzeul Național de Istorie Naturală “Grigore An pa”, Castelul Bran, obiecitve
turis ce reprezenta ve pentru România, atracții ce au impresionat pe toți nerii. Pentru a rămâne
amin ri pe termen lung s-au imortalizat imagini neprețuite încărcate de emoție și spiritualitate.
Interesante au fost prezentările tuturor privind “Tradiție, prezent și viitor legat de meserii și
job-uri speciﬁce, caracteris ce” țărilor de proveniență.
Pe întreaga perioadă un mare câș g au fost momentele de socializare, experiențele de neuitat
și prieteniile ce s-au înﬁripat între membrii echipelor implicate trup și suﬂet, într-un cadru profesional
de excepție.
Pentru mine a fost primul contact cu acest gen de relaționări, de conexiuni, de asimilări de
cunoș nțe în cadrul unor proiecte și cu adevărat am simțit o deschidere a minții, a viziunii despre lume
și viață; noile abordări m-au facut să privesc cu alți ochi, cu seriozitate și cu mai multă responsabilitate
viitorul și implicațiile sale socio-culturale.
Ruiu Octavian-Mihai, clasa a VIII-a A

Î
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ACTIVITATE REALIZATĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI

fără o cauză. Experiența nu greșește
niciodată; doar judecățile noastre
greșesc promițându-și singure efecte
care nu sunt cauzate de experimentele
voastre. Știința este observarea
lucrurilor posibile, ﬁe ele din prezent
sau trecut; preștiința este cunoașterea
lucrurilor care ar putea să se
întâmple.”
Leonardo da Vinci

Conform Dicționarului
Eplicativ al Limbii Române știința
este un ”tip de cunoaștere sigură și
rațională în legătură cu natura
lucrurilor și a condițiilor de existență
în forma unui corp de adevăruri
despre un obiect propiu” și un
”ansamblu de cunoștințe despre un
obiect dat sau distinct (natură,
societate, gândire etc.) dobândite prin
descoperirea legilor obiective ale
fenomenelor și explicarea lor”.
„Testul tuturor cunoștințelor
este un experiment. Experimentul
este singurul judecător al adevărului
științiﬁc.”
Richard P. Feynman laureat Premiul Nobel pentru ﬁzică
în 1944

Laborator = ”locul sau
încăperea prevăzută cu instalații
speciale, aparate și instrumente pentru
eperimente științiﬁce și lucrări
practice în domeniul științelor
experimentale sau aplicate.”
Dicționarului Eplicativ al Limbii
Române

DE CE?

CINE?

”Toate cunoștințele noastre
își au originile în percepțiile noastre
.... In natură nu eistă niciun efect

”Rolul profesorului este
acela de a aprinde focul interesului
pentru știință în suﬂetul discipolilor

UNDE?

săi și nu neapărat să ofere cunoștințe
brute acestora . Este bine să lăsăm
elevii să ﬁe coproducătorii educației
lor.”
Curt Teinmann

CÂND?
”Lucrurile mici la propriu,
descoperite la timp, devin mari,
deosebit de importante atât în știință,
cât și în dragoste.”
Steven Wright –
actor și producător de ﬁlm premiul
Oscar

CUM?
„Știința este un joc important, reconfortant și inspirat.
Câmpul de joc este universul însuși.”
Isodor Isaac Raby –
laureat Premiul Nobel
pentru ﬁzică în 1944

Ne-am alăturat și noi, elevi și
profesori ai Liceului Teoretic „Dante
Alighieri“ București, acestui demers de
descoperire prin joc, experimentând
câteva fenomene ﬁzice - efecte și cauze.
Și nu oricum, ci în cadrul vizitei de lucru
din cadrul proiectului internațional
“Education, Profession and European
Citizenship (EPEC)”, vizită organizată la
București, în perioada
19 – 26.11.2016. La activități au participat
elevi și cadre didactice din 5 țări (Grecia,
Slovacia, Ungaria, Polonia și România).
Am studiat fenomenul de reﬂexie a
luminii și reﬂexie multiplă, ”jucându-ne” cu
oglinzi, diferite forme geometrice din hârtie
colorată și bumbi din materiale textile.
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Am vorbit despre fractali, despre fractali
în natură... și am construit i-am văzut cu
ajutorul unui... caleidoscop făcut de noi.

Deasemenea, am studiat principiul al
treilea al dinamicii – principiul acțiunii și
reacțiunii, utilizând baloane umplute cu
aer pentru a pune în mișcare ....
mașinuțe confecționate de noi.
Am învățat jucându-ne și
experimentând, conﬁrmând faptul că:
”Un test experimental este mai
concludent decât opiniile a 1000 de
specialiști.” (Bill Nye – profesor,
prezentator TV, inginer mecanic)

Material realizat de
prof. Dana Turcu
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Atelier de creaţie
ACTIVITATE REALIZATĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI EPEC
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CONCURSUL

“ANTICORUPȚIE
PRIN ARTĂ”
Direcția Generală Anticorupție(DGA), în colaborare cu Inspectoratul Școlar al
Municipiului Bucuresti(ISMB) și Centrul de Proiecte și Programe Educaționale
și Sportive pentru Copii si Tineret Bucuresti(PROEDUS) au organizat prima
ediție a concursului de desene și graﬁcă cu tema “Anticorupție prin artă”
având ca obiectiv implicarea liceenilor în transmiterea unui mesaj anticorupție.
Concursul s-a desfășurat în perioada 27oct.- 8 dec. 2016. Direcția Generală
Anticorupție și Asociația Prodemocrația, au propus includerea în calendarul

Premiul I Necula Alexandru - IX C
- Cumpararea tacerii

Proiectului “Lideri pentru integritate” a două activități, respectiv concursul
de graﬁcă și desene “Anticorupție prin Artă” și acțiunea “Drumul
integrității”. Concursul de graﬁcă și desene, cu tema “Anticorupție prin Artă”
s-a adresat elevilor din liceele participante în proiectul “Lideri pentru
integritate”, precum și elevilor din licee de artă plastică și arhitectură. Din liceul
nostru au participat un numar de șapte elevi: Necula Alexandru IX C, Nae
Alexandra X C, Augustin Andrei Victor IX C, Biba Ruxandra X F, Bălașa Gelu
X B, Theodorescu Silvia Ioana IX C, Bercuș Andrei-Gabriel X D, din care locul I
pe București a fost atribuit elevului Necula Alexandru de la clasa a IX-a C. Este
de remarcat că la acest concurs au participat un număr de 156 de elevi din
capitală.
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Augustin Andrei Victor - IX C - Traieste-ti viata, nu fura

Biba Ruxandra - X F - Anticoruptie

Theodorescu Silvia - Ioana - IX C - Coruptia ucide

Nae Alexandra X C - Scara coruptiei
Bercuș Andrei Gabriel, X D, Stop corupției!

Coordonator: prof. Paraschiva Gălușcă
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Micii pictori
LUCRARI REALIZATE DE ELEVII CLASEI A III-A A

Amira Croitoru

Niculae Ariana

Maruca Iordan

Lavinia Branisteanu
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So a Malaxa

Andrei Dumitrascu

Mihnea Dobre

Mihnea Dobre
Coordonator: prof. pentru învățământul primar
Cristina Curea
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Un voluntar
pentru
Un pas către o lume nouă
Eram în clasa a X-a și am
dorit să îmi ocup timpul cu ceva
constructiv, din care să învăț ceva
sau să pot ajuta pe cineva. Așa am
descoperit asa numitele
"voluntariate" în care intri plin de
speranță ca o mică omidă și ieși
sub forma unui ﬂuture care zboară,
împrăștie cunoștințele adunate și
își oferă timpul pentru a face viața
altor oameni mai bună, mai fericită
și plină de speranța ca din
mulțimea de oameni din jurul lor o
persoană a făcut un pas în față și
i-a întins mâna.

Voluntariatul mi-a schimbat viața

o viață

Nu voiam să fac parte din
categoria "merg la voluntariat
pentru că diploma constituie încă
un rând în CV" așa că am continuat
fără a cere diplome sau adeverințe
care să ateste munca mea acolo.
Voluntariatul nu este un
loc unde mergi, faci ceva și aștepți
altceva în schimb. Voluntariatul
este un stil de viață, o artă, o
cochilie a unui om sau animal în
care intri și o spargi cu speranță și
un zâmbet cald.
Primul voluntariat
Navigam pe Internet și am

gasit un anunț "Căutăm tineri
voluntari" si am spus "De ce nu?",
am aplicat și iată-mă în prima zi ca
v o l u n t a r. A m î n c e p u t c u
distribuirea ﬂyerelor, a baloanelor
și a listelor, urmând ca peste 2 luni
să devin președinte pe sector 2 al
elevilor din grupa mea. Am
participat la un eveniment în Club
Max pentru a dona banii obținuți
unui copil, am împarțit mărțișoare
făcute cu mâinile noastre și ﬂori.
Am mai particiat la întâlniri și
evenimente câteva luni și m-am
retras pentru a-mi ocupa timpul cu
alte voluntariate.
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Primul interviu a fost
emoționant și totodată foarte
ciudat pentru că nu știam ce voi
face sau ce voi ﬁ întrebată. Am
trecut și de interviu și am ajuns să
lucrez cu câteva grupe de copii în
Centrul educațional “Pajura”, să
fac teme, să mă joc, să vorbesc și
să îi ajut cu tot ce au nevoie.
Am lucrat câteva luni în
acel centru și a venit săptămâna
“Școala altfel” unde a trebuit să
particip la un al doilea interviu și să
ﬁu informată despre ce voi face și
unde voi merge. Trebuia să predau
Drepturile Copilului în diferite școli
și grădinițe și să fac totul interactiv.

A venit vara și am mers 2
luni în 2 centre diferite unde am
ajutat copiii la teme și m-am jucat
cu ei. În al doilea centru am predat
engleza unei fetițe de clasa a V-a și
am avut o legătură strânsă cu ea.

Cel mai frumos sentiment
este acela când te uiți în ochii unui
copil și vezi siguranță față de tine și
zâmbetul lor care te face să
lăcrimezi de fericire.
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Prim ajutor în școli și licee
Am fost la 3 cursuri de
prim ajutor dar numai la 2 unde
pot face voluntariat. Unul dintre ele
presupune acordarea primului
ajutor și așteptarea ambulanței
până la venirea acesteia, primind
un mesaj electronic în care aﬂam
datele acelui domn, acelei
doamne.

Al doilea voluntariat
presupune predarea cursului
BLS(Basic Life Support) în școli și
licee. Am făcut asta cu atâta drag
încât mi-am cumpărat propria
trusă de prim ajutor și câteva
obiecte necesare pentru a face
copiii să înțeleagă mai ușor
manevrele și procedurile
necesare.

Alte voluntariate
Am activat ca voluntară în
multe ONG-uri cu diferite cazuri și
am învățat câte ceva din ﬁecare.
Cel mai mult îmi place să
lucrez cu oamenii și să știu că pot
face ceva pentru a le îmbunătăți
traiul și a-i ajuta cu ideile și mâinile
mele.
Desigur că pentru mine

toate voluntariatele sunt
importante și toate m-au învățat
ceva chiar dacă nu le enumăr de
ﬁecare dată. Am o listă întreagă de
voluntariate doar că nu asta
contează pentru mine, să arăt care
este cifra totală, ci ce am putut să
fac la ﬁecare și ce am lăsat în
urmă.
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Întrebarea este:
Cât de mândru ești de tine? Cât de mândru ești cu ceea ce ai făcut/ceea ce faci?

- Vrei să faci o poză cu mine?
- Da, să facem.
- Dar să facem o poză cu degetele
așa, ca la desene.
(După mai multe poze)
- Eș cea mai bună profesoară pe
care am avut-o, te iubesc!
Turcu Iuliana, clasa a XI-a C
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Atelier
literar
Totul începe în 2015,
vara lui 2015. Johny, un elev la
proﬁlul real, specializarea
științe, limba italiană maternă,
care învață bine, dar din pacate
în viața socială, nu are prieteni
sau iubită, are doar un singur
amic apropiat, dar obsedat de
jocuri. Din acest punct și
această situație socială a lui
începe povestea noastră care,
chiar dacă pare fără de
speranță, Johny va descoperi că
are un talent aparte, la care nu
s-ar ﬁ așteptat să-l găsească în
personalitatea lui și cu care își
va atrage mai mulți prieteni și o
nouă viață.

CAPITOLUL I PRIMA ZI DE LICEU
Johny are emoții, dar nu
pentru materia grea ce va veni
sau pentru faptul că nu se va
descurca, ci pentru faptul că nu
se va putea integra printre
colegii noi și va face o prostie și
va avea încă patru ani de chin.
Se gândea că ar trebui să
încerce să comunice cu ei cât
poate de mult, dar poate că mai
bine o va face în prima zi de
liceu, când vor începe lecțiile și
vor ﬁ toți colegii. A așteptat să
se termine discursul și să se
anunțe intrarea în clase, dar
surprinzător, directoarea i-a
trimis acasă. În drum spre casă

MICHAEL,
maşina viitorului
se gândea că: ”Pﬁu! Am scăpat,
azi nu a fost ghinionul să mă fac
de râs, dar mâine nu mai scap,
deci ziua de mâine contează!”.
Apoi, după ce s-a gândit la asta,
pe restul drumului au început
încurajările de rutină, deoarece
în ﬁecare început de an școlar
se face asta. Fiecare vrea să ﬁe
mai bun, mai comunicativ, dar,
în fața faptului împlinit, dacă
nu are curajul necesar, totul
făcut în sine, a fost de fapt făcut
în zadar.
Când a ajuns acasă, s-a
dus pe scări cu gândul să se
arunce pe patul său mare, să se
îmbrace în pijamale și să își
pună căștile ca să asculte un
avenged sevenfold, dar vine
mama și îi pune întrebarea pe
care o urăsc toți copiii și
adolescenții din toată lumea:
MAMA: Hey Johny, ce
ai făcut azi la școală?!
JOHNY: Bună, mamă!
Păi, mai nimic, din moment ce
a fost prima zi.
MAMA: Și?! Ai colegi
noi?!
JOHNY: Da, mamă!
MAMA: Super! Ai
vorbit cu ei?
JOHNY: Păi....d-abia ce
a fost prima zi, ne-au chemat ca
să ne țină toate speech-urile
alea lungi și plictisitoare, nu a
fost nimic special!
MAMA: O, grozav, și

despre ce au vorbit?
JOHNY:Despre nimic,
oricum nimănui nu îi pasă,
chiar crezi că interesează pe
cineva toate lucrurile alea?
MAMA: Pe mine m-ar
interesa!
JOHNY: Pe tine, că ești
părinte și îți pasă de ele ca le
înțelegi, dar mie n-are de ce să
îmi pese că oricum nu le înțeleg
și, chiar dacă le-aș înțelege, îți
spun sincer ca nu mi-ar păsa!
MAMA: Of! Bine!
Noapte bună! O să mai crești și
vei înțelege!

CAPITOLUL II O ZI DE COȘMAR
Johny s-a trezit foarte
târziu, un pic somnoros, dar
fără chef de școală. Totuși s-a
luptat cu lenea, s-a spălat pe
dinți, a mâncat două sandwichuri, și-a luat ghiozdanul și a
plecat. În drum spre școală,
avea mintea goală, nu putea să
se gândească la nimic, nici de
rău, nici de bine. A luat
autobuzul și a ajuns în vreo
treizeci de minute. A intrat pe
poartă și a străbătut holul lung
ce mirosea a clor și speranțe
pierdute. A intrat în clasă, toată
lumea se uita la el, parcă ar ﬁ
fost cel mai rău copil și merita
să moară. A trecut pe lângă toți,
nu s-a uitat în ochii lor, parcă ar
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ﬁ fost câini feroce și s-a dus
țintă în ultima bancă. A
așteptat să înceapă ora; încă era
pauză, dar chiar înainte să se
așeze, un tip de vreo unu
șaptezeci și ceva, cu o mărime
la pantoﬁ de patruzeci și șase,
l-a luat de mână și l-a tras
înapoi zicând:
BAIAT: Hey, nu știi, aici
e locul meu!
JOHNY: D-abia ce e
prima zi, ﬁecare își ia ce loc
vrea el! Ia-ți și tu alt loc te rog!
BAIAT: N-am spus că e
facultativ ca aici să ﬁe locul
meu, e obligatoriu.
JOHNY: Of! (pleacă)
Ratatule!
BAIAT: Ce ai spus?
JOHNY: Nu e treaba mea
că ești tu surd!
BAIAT: Păi tocmai asta
e, dacă îți pasă de oamenii
neajutorați ca mine vei repeta
ce ai zis!
JOHNY: Cine a zis ca îmi
pasă?
BAIAT (ridicându-l de
glugă): O! Ba ar ﬁ bine să îți
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pese!
Dar dintr-o dată îl vede
pe profesor și îl lasă brusc pe
Johny, iar profesorul nu a
văzut, Johny se încrunta înspre
el și se duce la banca din spate.
Colegul se duce și el într-o
bancă și așteaptă sfârșitul orei.
După cincizeci de minute, care
parcă ar ﬁ fost cincizeci de ore,
băiatul merge înspre Johny și îl
ia de guler.
BAIAT: De ce pui atâtea
întrebări și nu lași lucrurile să
se întâmple de la sine, eu sunt
mai puternic decat tine și voi
obține mai multe de la tine
decât tu de la mine, de ce te
chinuiești să schimbi situația?
JOHNY: Pentru că pot!
BAIAT: O, da? Ai putut?
JOHNY: Aparent se pare
că tot am reușit să mă așez în
spate, așa că cine e cel care a
pierdut aici, huh?
BAIAT: Poate că am
pierdut o luptă, dar voi câștiga
războiul!
JOHNY: Singurul război
pe care îl vei câștiga va ﬁ între

un prost și un deștept, ﬁindcă
deșteptul va ceda primul!
Dintr-o dată băiatul face
o față enervată, iar Johny o
zbughește înspre ușă și după
aceea aleargă pe hol cât poate
de tare!
Băiatul nu se lasă, este în
urma lui, iar Johny, uitându-se
în spate și observându-l,
grăbește pasul și o ia înspre
ieșire și ajunge în curtea din
spatele școlii. În timp ce
aleargă vede niște tomberoane,
sare din mers pe ele și de acolo
mai departe peste zid. Când
ajunge peste zid așteaptă să
vadă dacă mai este în urma lui,
după care observă că nu mai
este și răsuﬂă ușurat.
Șișman Mihai,
clasa a IX-a G
Desen: Augustin Andrei,
clasa a IX-a C
Continuarea în
numerele viitoare
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Seara
de Ajun
în copilărie

Cerul de cleștar al serii de ajun seducea
privirile trecătorilor în drumul lor spre casă
pentru momente magice împreună cu familiile
lor. Stelele jucăușe parcă te salutau strălucind
neîncetat.
În acel moment eu eram doar un copilaș
așteptând nerăbdător, păzind cu toată sﬁnțenia
bradul împodobit festiv acum câteva zile. Îl
așteptam cuminte pe Moș Crăciun să golească
sacul doar cu darurile mele. Atât de cuminte
credeam că am fost!
Târziu, seara, mă trezesc și realizez că am
ațipit, dar sub brad nu era încă nimic. Nedumerit,
privesc pe fereastră. O zână magică apare chiar în
fața mea și îmi spune că este mesagera Mosului.
Îmi transmite că nu a uitat de mine, însă familiile
sărace meritau să se încălzească cu bucuria
darurilor mai devreme. Apoi mă duce în zbor din
casă în casă. Peste tot era numai voie buna acolo

unde se aﬂau toți membrii familiilor care
deschideau cadourile, însă multora nu le păsa de
ele. Era vorba de căldura suﬂetească pe care ți-o
transmitea Craciunul.
La un moment dat mă întâlnesc cu Moș
Crăciun, care mă invită la ajutatul împărțirii
cadourilor. Bucuros și entuziasmat accept și
pornesc în zbor cu sania fermecată trasă de
renumiții săi reni.
Mă trezesc brusc în următoarea
dimineață și realizez că a fost doar un vis, însă
sentimentul acesta îmi dispare atunci când în
“muntele” de cadouri găsesc un bilet pe care,
frumos scris, zicea: “Mulțumesc pentru ajutor!”
și semnat cu “Moș Crăciun”…

Stoica Robert Gabriel, clasa a VIII-a A

GIORNALE
DANTESCO

PAGINA 27

POVESTE DE

AJUN

Ajunul Crăciunului… Zăpada se așezase
pe stradă într-un strat gros și pufos. Taz, pisica
argintie, dormea liniștită pe calorifer. Visa la
căldura plăcută a verii și zâmbea liniștită.
Deodată, de afară, s-au auzit niște
zgomote. Taz a deschis un ochi și a privit pe
geam. Copiii țipau… la un monstru! O creatură
înaltă, verde și țepoasă, ce stătea întinsă pe
spatele părinților, care se chinuiau să-l care în
casă.
Mâța a început să dea din coadă agitată.
Înﬁorătoarea făptură îi înrobise familia. Taz
trebuia să-i salveze!
A ieșit afară, în grabă, mieunând energic.
Oamenii o ignorau! “Trebuie să ﬁe vrăjiți.” se
gândește pisicuța. Mare-i mai fu surprinderea
când văzu că oamenii au intrat cu acea creatură în
casă și au așezat-o la loc de onoare, în sufragerie.
“E clar, monstrul acela i-a fermecat!” se
îngrijorează Taz. Degeaba a încercat ea să-i
oprească pe copii din decorarea țeposului ei
inamic. Țâncii
împodobeau făptura cu
mii de globulețe pe post
de cercei, brățări și
lănțișoare, beteală
lucitoare, eșarfa
perfectă, iar pe cap i-au
pus o coroană în formă
de stea. Ba chiar
încâlcite prin beteala
creaturii, erau beculețe
ce străluceau ca niște
ochi care o priveau pe
Taz cu interes. Pisicii i-a
trecut un gând prin
minte: “Dacă vor să mă
înlocuiască cu monstrul
acesta verde? Voi ﬁ data
afară din casă! Nu voi
permite ca un astfel de

lucru să se întâmple! Eu, regala și pufoasa Taz,
voi ﬁ prima care va doborî creatura!”
Când era pe cale să sară în blana țepoasă a
monstrului, copiii s-au adunat în jurul ei. Au
început s-o mângâie și să-i povestească cât le-a
plăcut de mult să împodobească “bradul”. “Aha”
gândește pisica “Deci numele lui e Brad…”, dar
gândul i-a fost întrerupt de o realizare… Copiii
spuneau că bradul e doar un copac și că, după
Crăciun, el va ﬁ dat afară din casă. Mâței i s-a
făcut milă de pom, care, spre deosebire de ea, nu
va sta la căldura căminului pentru mult timp.
Pisica s-a hotărât să-i facă bradului șederea cât
mai primitoare.
De atunci înainte, Taz l-a primit în ﬁecare
an de Crăciun, pe Brad cu cea mai mare bucurie,
dar și cu rușinea că a încercat să-l izgonească.
Vlădescu Maria, clasa a VIII-a A
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File de lectură... decupate
O BUCLĂ ÎN TIMP - MADELEINE
L'ENGLE
SF, mistere neașteptate, personaje din alte
lumi cu defecte si calități ca oricare dintre noi,
dar, mai ales, doamnele CINE, CE si CARE,
cartea aceasta mi-a pus la încercare toate
sentimentele. „O buclă în timp” te învață să
trăiești, să înțelegi că viața nu e nici albă, nici
neagră, e gri, dar nuanțe diferite pentru că nu toți
avem același noroc, nu totul este perfect. În plus,
poți aﬂa lucruri interesante grație călătoriei
personajelor principale pe cele trei planete. Prima
te învață că acolo unde este farmec se ascunde
adesea o umbră întunecată care poate ruina totul.
A doua ne arată că nimic nu poate ﬁ perfect
deoarece este omenesc să greșești și prea multă
perfecțiune e mai degrabă o imperfecțiune și mai
mare, iar a treia ne învață că nu trebuie să judeci
după aspect, pentru că ﬁințele pe care le
considerăm bizare se dovedesc a ﬁ cele mai
prietenoase. V-am făcut curioși?

NUMĂRĂ STELELE - LOIS LOWRY
”Numără stelele” este o carte care m-a
fascinat. Mi s-a părut incredibil gestul unei
familii de a pretinde că cea mai bună prietenă a
ﬁicei este copilul lor pentru a o salva de la moarte
și nu-mi pot închipui cum familia Johansen a
putut risca atât pentru niște prieteni. Povestea este
impresionantă și poți învăța lucruri nebănuite
despre prietenie, familie, oameni și despre viață
în general. Cu atât mai mult cu cât în acea vreme
viețile erau distruse cu un glonț. Poți să pierzi
totul, dar dacă îți pierzi bucuria ești un om care șia pierdut darul vieții.Din această cauză niciun vis
nu trebuie abandonat!

Maria Zybaczynski, clasa a VI-a B
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Lies
You told me stories about the stars,
But you stole 'em as you liked.
And now blame me for no reason
And just tell me how you can't
Bring me down to a level
Where I can't control myself.
I want my soul and my tears back
Since you sold 'em all just out...
For a bag full of stardust.
Crețeanu Diana Karina, clasa a XI-a D
Desen Ioana Radu, clasa a IX-a G
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It's Not What It Is
Eyes like light
Hair like night
Blood on the wall
Dead happiness on the ﬂoor
It's not what it is, just…
Hell on earth, with dreams like night
Hopeless days, with nothing like light
Memories on the wall
Dead dreams on the ﬂoor
But it's not what it is it, is just –
Another day to bring dreams to the light
It's another day to leave pain to the night
Another moment to put ideas on the wall
And then to rest on the ﬂoor
It is not what it is, just life…
Andrei Șerban Igor Nicolae, clasa a XI-a B
Desen: Augustin Andrei, clasa a IX-a C

GIORNALE
DANTESCO

PAGINA 31

CONCORSO DI POESIA PER STUDENTI „POESIS”
VIETRI SUL MARE (ITALIA)
IL COMUNE DI VIETRI SUL MARE – ASSESSORATO
ALLA CULTURA
ORGANIZZA
presso l'Arciconfraternita SS. Annunziata - SS. Rosario di
Vietri sul Mare (SA)
POESIS
III Edizione del Concorso internazionale di poesia nell'ambito
della rassegna culturale La Congrega Letteraria. Il premio,
come nelle edizioni precedenti, ha carattere internazionale, in
quanto è prevista la partecipazione anche di studenti di paesi
europei ed extraeuropei, con premiazione speciﬁca.

Premiul III
CÂND... (Quando)
di Alexandra Maria Stanciu
Liceul Teoretic „Dante Alighieri” Bucarest Romania
CÂND...

QUANDO...

CÂND ochii tăi vor reuși să pătrundă
miracolul zorilor și dulcea tristețe a amurgului,
CÂND vei ﬁ în stare să înțelegi
mândrul cânt al vântului și bucuria unui ciripit,
CÂND pielea ta va ști să guste plăcerea razelor de soare
iar căldura lor îți va cuprinde suﬂetul,
CÂND primăvara vei ști s-aduni în tine
aroma îmbătătoare a ierbii și a ﬂorilor abia îmbobocite,
ATUNCI, numai ATUNCI vei ﬁ gustat adevărata esență a vieții.

QUANDO i tuoi occhi riusciranno a sorprendere
La meraviglia di un'alba e la dolce tristezza del tramonto,
QUANDO ce la farai a capire
il canto orgolioso del vento e l'allegria di un cinguettio,
QUANDO la tua pelle saprà godere il bacio dei raggi dorati del sole
e il loro calore avvolgerà il tuo cuore,
QUANDO, di primavera, saprai impadronirti
del profumo inebriante dell'erba e dei ﬁori appena sbocciati,
ALLORA, solo ALLORA avrai assaporato la vera essenza della vita.
Traduzione di Alexandra Maria Stanciu

Con concisa semplicità, in una strutturazione calibrata con un'anafora che prepara efﬁcacemente il
messaggio ﬁnale, attraverso una delicata e romantica passerella delle voci raccoglibili nella natura
col terzo occhio della sensibilità, la lirica propone una chiave esistenziale suggestiva, grazie alla
quale si apre nell'anima un prato verde per farvi germogliare ﬁori colorati e alberi slanciati capaci
di dare bellezza e concretezza ai sapori profondi della vita.
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Feelings

by Cristina Elena Tanase

Nicholas asked himself one day “What's the meaning of
life?”
And “Why do stars shine bright?”
So he went to explore the world
To see if it were the way he was told.
And in this expedition he learnt a lot
He realized that he was as little as a dot.
He first met a shepherd
Whose name was Clepperd.
“Good morning, Mr. shepherd!
It is said that you are called Clepperd!
I've set off to explore the world in order to find the
meaning of life
And why stars shine bright.
May you give me some answers?”
“Look at you how little you are
And you've travelled so far!
An innocent child full of joy
He's gone to find out answers instead of playing with a toy!
I have always wondered what life is too
Since I was as young as you!
But I have been poor at heart
And I remained only with this cart!
They say that answer to life is love.”
“Love?!Love?! What is love?”
“I don't know how to explain it to you,
Go find somebody new!”
And Nicholas continued his expedition
And he found a seal with a huge ambition.
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“Tell me, seal, what is love?”
“Love is a feeling that changes us,
It is as fresh as this grass.
Sometimes it is true, sometimes it is impossible.
Look for instance at the moon and the sun,
Their love is like a gun!
They cannot touch each other,
Because this will be a murder!
When a boy and a girl love each other like crazy,
The boy gives the girl every day a daisy!
They look at the stars
And their love is as huge as Mars!
They share their love with Nature
And don't think about future!
Because they are stuck in the present,
Their love makes them content!”
“And why do stars shine bright?”
“Ask them tonight,
Their answer is right!”
“Beautiful stars, please tell me,
why do you shine bright?”
“We shine, because we were born to shine
And always be fine!
Our number is countless!
Our creativity is boundless!
But you, little creature,
Who appears in literature,
You will never understand a life like ours,
Because you, humans are all like flowers,
You appear and disappear,
And of your own illusions, you fear!
You live all your life thinking you are alone,
And you don't know how to live and then you're gone!
An insignificant dot,
You are all cut,
Cut in many pieces,
Because of you the Earth freezes!
Stars are untouchable, but seen,
You see them wherever you are or have been!
The Earth has its own beauty
And to protect it, it is your duty!”
Nicholas went back home
And he realized what a weird expedition he had had alone…

PAGINA 33

GIORNALE
DANTESCO

PAGINA 34

LIMBA
ROMÂNĂ
în rețelele de socializare
E 5 decembrie, ora 8:06. Somnul îmi este
perturbat de un mesaj primit pe WhatsApp.
Impacientat, Andrei, colegul meu de bancă, mă
întreabă “Ce temă nea dat la română
profesoara?”. Iritată de greșeala lui de scriere ce
răpune cratima, nu i-am dat tema până nu și-a
corectat singur greseala “nea”.
Toropită de somn, intru pe Facebook să
văd noutățile. Parcurg nerăbdătoare câteva
notiﬁcări și constat că e ziua Ioanei, buna mea
colegă de clasă. Astăzi nu voi merge la școală,
deoarece am programare la medic, așa că intru pe
contul ei și îi transmit repede gândurile mele
binevoitoare.
Citesc curioasă urările câtorva
cunoștințe comune și nu pot să nu remarc
mulțimea greșelilor gramaticale. Sintagmele “La
mulți ani sormea”, “Să ﬁ sanatoasa Ioana”, “Ce
m-ai surpriză o sati pregătim” m-au făcut să asist
la un continuu proces de acută degradare a limbii
române.
Acest limbaj dezagreabil devenit
colocvial, m-a instigat să sancționez greșeli care
tind să devină o normalitate. Dezgustată de
comportamentul abject al tinerilor, am ieșit de pe
Facebook și m-am apucat de teme.
În drum spre liceu observ de ﬁecare dată
oameni ademeniți parcă de telefoane. Utilizarea
în masă a rețelelor de socializare, consider că
daunează culturii tinerilor. Aceștia înlocuiesc
cuvintele cu emoticoane sau prescurtări,
uitându-și graiul național românesc.
Abrevierile din limba engleză (“brb”,
“dnd”, “lol”, “omg”, “bf”, “gf”), abuzarea de
litera “k” în loc de “ca”, mai mulți sau mai puțini
“i” la conjugarea verbelor sau articularea
substantivelor (ﬁ/ﬁi, copi/copii/copiii, a sti/ a stii

etc.), toate acestea ﬁind justiﬁcate de deplorabile
scuze “din cauza lipsei de timp și a lenei”. Inteleg
ca în mediul online comunicarea necesită un
tempo mai rapid, dar asta nu înseamnă ca trebuie
sa scriem defectuos.
Un limbaj nedezvoltat indică o minte
leneșă, mai ales când toți avem acces la
informații. Un limbaj haotic ne atenționează ca în
mintea celui care-l folosește este o dezordine cel
puțin similară.
Folosirea corectă a limbii române ne va
ajuta sa avansăm în diferite etape ale vieții ce ne
vor constitui un confort indisolubil.
Consider că limbajul în rețelele de
socializare este legat de segmentul de vârstă din
centrul mișcării online incipiente.
Bejenaru Alexandra Irina, clasa a X-a D
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EXPERIENȚA
DE ORGANIZATOR
ÎN CADRUL
BALULUI
BOBOCILOR
Balul bobocilor este o tradiție arhicunoscută în rândurile elevilor de liceu. Copiii
sunt “boboci în felul lor”, precum era și HarapAlb, căci odată cu începerea liceului, pornesc o
nouă etapă în viața lor ce declanșează procesul de
maturizare.
Nu mi-am închipuit niciodată câtă muncă
este în spatele acestui spectacol, căci văzusem, ca
multi alții de asemenea, doar forma ﬁnală a
acestei reprezentații. Totul părea o banalitate,
fără a-mi da seama că acei copii de pe scenă
aveau în spate nenumărate ore petrecute la
repetiții, atât înainte cât și după orele de curs.
Bineînțeles, toate aceste aspecte s-au schimbat
când am avut oportunitatea de a face parte din
echipa de organizare a balului, condusă de o
doamnă altruistă, ce își sacriﬁcă timpul liber
pentru realizarea acestui spectacol.
Odată cu rolul de organizator, vin și
responsabilitățile. Ca primă îndatorire, trebuie să
îi sfătuiești pe copii și să îi ajuți în cazul în care nu
se descurcă cu anumite lucruri, să exersezi cu ei,
pentru a putea evolua ca pereche, căci este destul
de diﬁcil și pentru ei. Sunt poate pentru prima
dată puși în această ipostază, de a face parte
dintr-o pereche, chiar dintr-o echipa, și de aceea,
principala ta contribuție ca organizator este de a
le ﬁ prieten; un prieten care îi ajută cu sfaturi
legate de mimică, limbaj, costumații, gesturi,
dicție etc. Trebuie să le ﬁi prietenul care este
mereu prezent și care îi determină să dea tot ce

este mai bun în ei.
De asemenea, organizatorii au și repetiții
în care sunt prezenți doar ei pentru a repeta
momentul lor de dans strecurat între probele
bobocilor. Pentru mine, și tind să cred că și pentru
ceilalți, repetițiile de coregraﬁi au fost cele mai
amuzante. Îmi aduc aminte, în ultima săptămână
de repetiții, cand a venit momentul să repetăm
noi, organizatorii, dansul, bobocii știau cu
exactitate coregraﬁa noastra și au dansat
savurând ﬁecare moment alături de noi.
Deși am fost extrem de fericită când am
aﬂat că una din fetele din grupa mea a luat titlul de
“Ileana Cosanzeana” echivalent cu “Miss Dante
Alighieri”, am realizat că de fapt nu există
câștigători sau învinși; toți au muncit extrem de
mult și aveau șanse egale de a câștiga. Cu tărie
aﬁrm că toți au strălucit în acea noapte. Au fost
adevărați Feți Frumoși și Ilene Cosânzene.
Mă bucur că am avut oportunitatea de a
experimenta postura de organizator care a fost
una specială, plină de emoție și tensiune. Nu în
ﬁecare zi te poți întâlni cu o asemenea experiență
care să îmbine arta dramatică, arta dansului cu
oportunitatea de a cunoaște oameni minunați, de
a forma noi prietenii și de a-ți dezvolta abilități
precum comunicarea, planiﬁcarea și multe altele.

Cristina Cociș,
clasa a XI-a B

GIORNALE
DANTESCO

BALUL
DE
CRISTAL
Balul Bobocilor din Liceul Teoretic "Dante
Alighieri " a fost, din punctul meu de vedere, o
experiență de cristal.
Tema balului și vestimentația participanților
au fost inedite, mai ales că era vorba despre o lume
străveche a folclorului românesc modernizat.
Ia, "la blouse romaine", a fost componenta
principală, bineînțeles adaptată după rolul ﬁecăruia
dintre noi.
Originalitatea a ieşit în evidență datorită
concurenților care şi-au conturat ținutele prin propriul
design.
Muzica aleasă a ilustrat perfect Românescul
Universal.
Premiile au fost sugestive şi ele: toți bobocii
au întrupat personaje de basm, dar cele mai râvnite au
fost titlurile de "Făt Frumos" şi "Ileana Cosânzeana"
(mai ales că și concurența a fost puternică, având in
vedere că participanții erau de la clasele a IX-a şi a X-a,
în număr mare).
Scopul acestui bal era de a nu uita că sun tem
români. Doamnei profesor coordonator îi era teamă că
frumoasele noastre obiceiuri şi tradiții
s-ar putea pierde având în vedere tehnologia care
acaparează tineretul, dar spre bucuria dumneaei, a
constatat un ataşament deosebit al copiilor, semn că
românii nu se dezic niciodată.
Nu în ultimul rând, merită aplauze şi astăzi
prestația celor doi prezentatori, eroi îndrăgiți ai
snoavelor noastre populare: Păcală şi Tândală.
Într-o atmosferă de bucurie presărată cu
strălucirea paietelor, a eşarfelor cu pietre Swarovski, la
care s-au adăugat arome tradiționale, anecdote, zmei si
balauri cu 7 capete, dans tematic, IA rămâne motivul
central al balului de anul acesta proiectat parcă cel mai
bine în atmosfera sărbătorească a Crăciunului.
Iordan Larisa,
o româncă ce poartă cu mândrie ia
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