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PORTRET DE DASCĂL

PROFESOR
ALINA COCU
Doamna profesoară Alina Cocu
a acordat un interviu exclusiv
revistei noastre.
Reporter: Am dori
pentru început să vă mulțumim pentru timpul acordat.
Știu că sunteți ocupată cu pregătirea elevilor în prag de examene.
Alina
Cocu:
Da,
este adevărat, dar îmi fac
întotdeauna timp și pentru alte
activități adiacente meseriei
de profesor la catedră.
Reporter: Poate ne dați
câteva exemple din proiectele
sezonului toamnă-iarnă, din
acest an școlar.
Alina Cocu: O nouă
provocare a fost Teatrul Radiofonic. Nu aveam experiență în acest domeniu, dar
împreună cu trupa de teatru a
școlii noastre, m-am angajat
într-o competiție dificilă, cu
licee de renume din Bucuresti:
Tudor Vianu, Mihai Viteazul,
Spiru Haret etc.
Reporter: Ați avut un
text dramatic impus? Mă

gândesc la acelea din repertoriul TNR.
Alina Cocu: Nu, fiecare trupă participantă a ales o
piesă de teatru, dar obligatoriu
din repertoriul românesc.
Reporter: La ce s-a gandit, așadar, Liceul Teoretic
“Dante Alighieri”?
Alina Cocu: La un spectacol original, din dramaturgia
contemporană, pe o temă actuală.
Reporter: Cum se numește și cine este autorul?
Alina Cocu: Avioane de
hârtie de Elise Wilk.
Reporter: Ce v-a facut
să optați pentru aceasta?
Alina Cocu: În primul
rând, pentru că este cu elevi-actori, despre elevi. Apoi...
pentru că mulți tineri cu părinți
plecați în străinătate pentru un
trai decent trăiesc traumele
personajelor. Mulți se pot regăsi în povestea lor.

Reporter: Cum s-a materializat pregătirea copiilor?
Alina Cocu: Repetițiile
s-au desfășurat seara, după
orele de curs, timp de două
luni, dar au fost invitați și în
studiourile SOCIETĂȚII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE, pentru a-i familiariza
pe actorii adolescenți cu sunetul impecabil al microfonului
de la Radio Romania.
Reporter: Ați stat de
vorbă cu personalități în domeniu la Casa Radio?
Alina Cocu: Da, cu
nume de prestigiu ale unor
actori, regizori și realizatori
de emisiuni, toți cu un aport
semnificativ în proiectul Radio Fiction Desk, proiect adresat liceenilor. O masă rotundă
s-a desfășurat și în sala de
festivități a Liceului Teoretic
”Dante Alighieri”.
Reporter: Putem asculta
și noi piesele din concurs?
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Alina Cocu: Sigur, se
găsesc pe site-ul TNR. De
fapt, concurenții nostri au câștigat, printre altele, premiul de
popularitate având cele mai
multe voturi online.
Reporter: Alte premii?
Alina Cocu: Premiul
pentru cea mai bună interpretare feminină a revenit elevei
Cristina Istrate de la clasa a
XI-a F pentru rolul principal-Lena și premiul I, în exclusivitate, pentru cel mai bun
spectacol.
Reporter: Cine sunt elevii cu care școala noastră se
mândrește?
Alina Cocu: În ordine
aleatorie, Cristina Istrate,
Gabriel Voicu, Florin Burduf, Larisa Iordan, Mădălina
Ursache, Claudiu Răducanu, Șerban Antonio, Andreea
Bârsășteanu. Toți fac parte din
echipa tânără a cercului dramatic cu rezultate deosebite și
în anii anteriori.
Reporter: Puteți exemplifica?
Alina Cocu: Da, la TNB,
doi ani la rând au obținut premiul întâi pentru cel mai bun
spectacol și premiul publicului, premiul întâi pentru un
film de prezentare al LTDA
și tot premiul întâi pentru un

proiect despre non-violență finalizat cu filmul intitulat ,,Poveste în poveste“.
Reporter: Știu că paralel
cu pregătirea spectacolului de
teatru, v-ați ocupat de fiecare
dată și de Balul Bobocilor.
Alina Cocu: A devenit,
într-adevar, o traditie a liceului nostru, aceea de a prezenta
spectacole de calitate pe teme
educative care să-i învețe pe
tineri să aprecieze valorile
culturale românești și universale, printr-o metaforă a comunicării între generații, în
locații pe gustul lor.
Reporter: Ce temă ați
propus pentru această iarnă?
Alina Cocu: A fost mai
greu, întrucât în urma tragediei de la clubul Colectiv
balul fusese anulat, așadar,
în această toamnă și până în
ajunul Crăciunului, 54 de elevi concurenți și organizatori
au întâmpinat oaspeții cu IA
- ROMÂNESCUL UNIVERSAL.
Reporter: Să înțeleg că
au fost pe scenă două generații?
Alina Cocu: Da, a fost
inedit prin muzică, texte alese,
dans, costume, toate exprimând dragostea noastră pentru
valori tradiționale și de aceea

fiecare participant a purtat frumoasa IE, brandul nostru de
țară.
Reporter: Deci în club a
fost un spectacol folcloric?
Alina Cocu: A fost o comunicare între tradiție și modernitate, pe colaje de muzică
autentică dar remixată.
Reporter: Și cine a câștigat?
Alina Cocu: Au fost
două Ilene Cosânzene și doi
Feți-Frumoși pentru clasa a
IX-a și a X-a. Dar toți ceilalți
concurenți au primit câte un
titlu reprezentând numele unor
personaje din basme populare
sau din mitologia română.
Reporter: Ce surpriză
vom avea la anul?
Alina Cocu: Dau ștafeta
profesorilor tineri: Yildirim Carmen, Țone Monica,
Baeșan Lucia și Codreanu
Violeta. Toate trei au făcut
parte de-a lungul timpului din
echipa de organizare. E vremea lor!
Reporter: Vă mulțumim!
Alina Cocu: Asemenea!

Interviu realizat de
Ursache Mădălina,
Clasa a XI-a B
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PROIECTE ÎN CARE AU FOST IMPLICAȚI ELEVII
LICEULUI TEORETIC “DANTE ALIGHIERI”

ERASMUS + KA2 project
“SUPEER! – SCIENCE. UTILITY. PRACTICE. EXPERIMENT. EXPLORATION. RESULT”
No. 2016-1-RO01-KA219-024769_1

The JOY of LEARNING
through EXPERIMENTS
and EXPLORATION
for reaching out THE WORLD,
THE SPACE, THE FINAL FRONTIERS
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OUR TEAM’s
MOBILITY
TO LITHUANIA
20-24 March 2017

I

t is always a great experience to visit
a new country, but to learn about ‘how
things are done’ in that country is even

greater.
Within the Erasmus+ Program, “SUPEER!
- Science. Utility. Practice. Experiment. Exploration. Result”, we had the opportunity to visit
Lithuania, at part of it, actually, more exactly
the city of Kaunas, the second major city in the
country.
Together with the other partners in the project, partners from Bulgaria, Greece and Turkey,
we arrived at the ”Kaunas Tadas Ivanauskas Progymnasium”, the school that hosted this meeting,
where we were welcomed by beautiful, cheerful
children in the primary classes, in their uniforms, holding the flags of the guest countries. The
teachers were always next to them, giving them
the confidence needed to welcome us, a bunch of
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English Lessons using
Lego Story Builder kits

strangers speaking only English and no Lithuanian.
We were greeted by the headmaster and
the deputies of the school, who took us all to visit the premises, showing us the gym, the informatics laboratory, the festivity hall, the cafeteria
and some of the classrooms.
We, and by ‘we’ I mean the Romanian
team, were amazed to find out that for the teaching of English, the foreign language taught
there, every teacher had his/her own English cabinet, and the classes of ± 30 students were divided in groups, starting with the first graders, for a
better English teaching/learning experience. And
we noticed the results of this type of teaching, by
groups, in the first moment we had the opportunity to speak with the kids in primary classes,
noticing that they were able to understand us and
even to easily answer our questions.
Our team was composed of four teachers:
Elena-Magdalena COJOCARU and Cristina RUSU from the Primary School, and Iulia
Florentina MIHAI and Daniela DUCU, Italian
Teachers, and together with the designated coordinator we had lessons to classes from pre-school to fourth graders, during which we shortly
presented our country and school and also talked
about the customs Romanians have at the beginning of March, lessons accompanied by videos,
puppet shows, dances and other fun activities.
The children were very interested and attentive,
and eager to respond to the letters we brought for
them from the Romanian children.
Together with the teaching activities we
also had job-shadowing activities during the mother-tongue (Lithuanian) and English lessons.
Each teacher had diverse methods to catch the
attention of the kids and to present the subject of
the lesson, using formal and non-formal methods,
and even using elements from our lessons about
the Romanian customs. For the job-shadowing
every teacher prepared for us a lesson-plan in
English, so we knew what the lesson was about
even if it was in Lithuanian, and the curiosity
made us ask if they had to prepare this kind of
lesson-plans to submit to the School Inspectorate, like we have to. The answer? “No, my dears,
we only made these for you.”
Our trip to Kaunas did not consist only in
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giving and seeing lessons, we also visited the
city, a beautiful city, with a beautiful castle and
parks and open spaces and wide roads. We visited the Stumbras Museum and the War Museum
and the first Catholic Church in Kaunas.
The Lithuanian hosts prepared for us a
show performed by the fourth graders, called
“English is fun” so we had another confirmation
about the great results of working in groups for
teaching a foreign language. The children performed beautifully only in English, their pronunciation was close to native and their acting was
close to perfect.
On the last day of our trip we went to Vilnius, the capital of Lithuania, where we attended
“Robotiada”, an expo/contest for kids all ages
interested in building robots out of Lego and not

only. Also a beautiful experience, seeing how
small some of the children were and what great
things they were able to do.
The experience in Lithuania ended with
the tour of Vilnius accompanied by a guide,
during which we learned about the history of the
city and visited its most important and interesting parts.
What we learned about Lithuania? That not
only is a beautiful, green country, but it also has
beautiful people and we can say for sure that we
are lucky to have met them. In one word, I could
describe this experience as being SUPEER!

Iulia Florentina MIHAI
Italian Teacher &
English Interpreter for the project
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ERASMUS + KA2 project
“SUPEER! – SCIENCE. UTILITY. PRACTICE. EXPERIMENT. EXPLORATION. RESULT”
No. 2016-1-RO01-KA219-024769_1

AM ÎNVĂȚAT DESPRE
MAGNEȚI ... JUCÂNDU-NE!

”Credeam că un magnet
atrage moneda de 50 de bani!
Dar, nu a fost așa! ”
”Și eu credeam că folia
de aluminiu este atrasă de magnet! Dar am văzut că nu e așa!”
”Nu știam că există așa
pulbere fină de pilitură de fier
pe care o folosim când studiem
magneții!”
”Uau! Magnetul trage
agrafele de birou și în apă! ... Și
pot pune între agrafe și magnet
chiar și o bucată de hârtie, sau
un placaj subțire, sau o bucățică
de pânză, fără ca forța de atracție a magnetului să se modifice!”
...Sunt doar câteva din observațiile pe care elevii clasei a
II-a A, învățător Cristina Rusu,

le-au făcut la finalul activității
desfășurate în ziua de 12 martie
2017. O activitate practică, în
cadrul căreia elevii au experimentat individual, utilizând fișe
de lucru create special pentru
această activitate, în laboratorul
de fizică al școlii.
Urmărind etapele necesare în realizarea unei investigaţii/ experiment, elevii au
investigat forțele exercitate de
magneți asupra unor materiale
magnetice sau nu și asupra altor
magneți, au înregistrat observaţiile din investigaţii în tabele,
au realizat o clasificare a materialelor investigate în materiale
cu proprietăţi magnetice sau nu
și au construit un grafic simplu
(cu bare) pe baza informaţiilor

culese de ei.
Nu au lipsit nici experimentele care să pună în evidență faptul că forța magnetică se
exercită și în apă, sau dacă între
magnet și corpul atras sunt introduse diverse materiale.
Modul în care un magnet atrage pilitura de fier, a pus
în evidență existența polilor la
orice magnet, iar modul de interacțiune între doi magneți au
evidențiat atracția/ respingerea
dintre polii opuși/ identici.
În acest fel, timp de aproximativ 90 minute (care au trecut pe nesimțite), sub atenta îndrumare a doamnei prof. Marta
Turcu și a doamnei învățătoare
Cristina Rusu, elevii au avut
parte de prima lor activitate de
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cercetare ... științifică.
Această activitate s-a desfășurat în cadrul proiectului european ”SUPEER! – Science.
Utility. Practice. Experiment!

Exploration. Result.”, proiect
derulat, sub coordonarea d-nei
prof. Daniela Ducu, de Liceul
Teoretic Dante Alighieri București, împreună cu școli din alte

4 țări: Vazrazhdane Secondary
Comprehensive School Ruse,
Bulgaria; Kauno Tado Ivanausko progimnazija Kaunas, Lituania; Diadrastiko Europaiko

Sxoleio Varkiza, Grecia; Isabeyli ortaokulu Nazilli, Turcia.
Proiectul face parte din
Programul Erasmus+ KA2

– Parteneriate Strategice în
domeniile educației, formării și tineretului, fiind finanţat
din fonduri europene și are ca

principal obiectiv: schimbul de
bune practici.
Profesor Marta Turcu
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Proiectul Erasmus+ KA2 – E.P.E.C.

Reporter: Spuneți-ne câteva aspecte generale legate de proiectul european E.P.E.C.
Prof. Dan Maria: În calitate de coordonator
al proiectului vă pot spune că acesta se va derula pe parcursul a doi ani școlari 2016-2018, iar
obiectivul general este crearea unui climat internațional de activitate în mediul virtual. Elevii
realizează cercetarea climei în propria regiune
de proveniență, a oportunităților anteprenoriale,
cum să înceapă un serviciu nou, cum să deruleze
un experiment științific, cum să găsească conexiunile dintre știință și artă, cum să creeze și să
analizeze chestionare on-line de natură interdisciplinară. Elevii și profesorii implicați în proiect
vor avea oportunitatea să dobândească cunoștințe asupra echipamentelor științifice (stații meteo
și telescop). Școlile participante vor fi capabile
să implementeze formule și metode de predare
inovative în instituțiile lor și să reducă lipsa educației în rândul populației.
Reporter: Spuneți-ne care sunt școlile partenere din proiect?
Prof. Dan Maria: Școala cooronatoare
este „Geniko Lykeio Alikianou” din Grecia, iar
școlile partenere sunt: BGSZC Eötvös din Ungaria, ZSO nr 11 w Gliwicach din Polonia, Stredna priemyselna skola din Slovacia și bineînțeles
Liceul Teoretic “Dante Alighieri” din București,
România.
Reporter: Care sunt obiectivele specifice?

Prof. Dan Maria: Obiectivele specifice
proiectului sunt:
• Dezvoltarea capacității de cooperare
internațională între școli europene prin
mobilitatea elevilor și a profesorilor;
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Îmbunătățirea transparenței și a recu
noașterii studiilor și calificărilor;
• Promovarea stabilirii în comun a unor
programe de studiu, care să contribuie
la sustenabilitatea cooperării între parteneri și la îmbunătățirea performanțelor și calificărilor personalului școlar și
a elevilor;
• Contribuția la dezvoltarea școlilor europene din zonele izolate și asigurarea
de informații viitoare și a educației interdisciplinare a grupurilor cu risc de
vulnerabilitate;
• Promovarea valorilor multiculturale şi
a dialogului intercultural atât în cadrul
curricular cât şi extracurricular;
• Promovarea spiritului de toleranță şi al
respectului reciproc;
• Promovarea educaţiei interetnice şi a
cetăţeniei europene.
Reporter: Ce ne puteți spune despre sigla
proiectului?
Prof. Ciocaru Luminița: În calitate de
profesor de informatică, membru în echipa de
proiect, în perioada septembrie-octombrie 2016,
•

m-am întâlnit în laboratorul de informatică
cu elevii implicați în derularea activităților
proiectului și am propus următorul logo pentru
proiect: simbolul principal folosit este cercul, ce
reprezintă prietenia, comunicarea, diversitatea și
egalitatea de șanse, toate prezente în proiect. În
centrul cercului din mijloc sunt prezente patru
litere, acronimul pentru titlul proiectului: Education, Profession and European Citizenship. Cercul este colorat în verde și albastru simbolizând
planeta Terra. Acest cerc reprezintă centrul unui
cerc mai mare cu 6 raze. Razele sunt stilizate astfel încât să reprezinte silute umane. Cinci raze au

ca fundal steagurile țărilor participante: Grecia,
Polonia, România, Slovacia și Ungaria, iar cea de
a șasea rază reprezintă Uniunea Europeană, care
prin programul Erasmus +, susține derularea activităților prin mobilități trasnaționale. Cercul cel
mai mare este format din 12 steluțe galbene existente pe steagul Uniunii Europene, simbolizând
“Unitate în diversitate”.
Comunicarea între participanții la proiect
și transmiterea informațiilor se realizează și prin
metode digitale deoarece evoluția tehnologiei
și-a pus amprenta și asupra activităților din acest
proiect. Șirul de cifre 0 și 1, ce unește cercurile,
reprezintă spirala lui Arhimede și simbolizeză
comunicarea digitală. Șirul este format dintr-o
succesiune de șase cifre de 1 și cinci cifre de 0,
reprezentând numărul 2016, care este anul în
care a început acest proiect:
11111100000(2)=
1*210+1*29+1*28+1*27+1*26+1*25+0*24+
0*23+0*22+0*21+0*20=
1024+512+256+128+64+32=
2016(10)
Reporter: Ați participat la prima mobilitate din proiect. Ce ne puteți spune?
Prof. Codreau Daniela: Fiind profesor de
limba engleză în cadrul acestui proiect sunt responsabilă cu comunicarea între școlile partenere.
Prima mobilitate a avut loc în perioada 24-27 octombrie 2016 în Chania, Grecia fiind primordială
pentru cunoașterea face-to-face a coordonatorilor de proiect din fiecare țară, pentru fixarea mobilităților din proiect și pentru detalierea calendarului tuturor activităților.

Pe tot parcursul derulării primei vizite de
proiect a fost observată viața școlară din Geniko
Lykeio Alikianou. Elevii și cadrele didactice ale
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școlii gazdă au comunicat continuu cu oaspeții
participanți, în limba engleză. S-a stabilit desfățuratorul tuturor activităților ce se vor derula pe
parcursul proiectului. Au fost stabilite sarcini comune de lucru, dar și sarcini invidiuale, pe țară,
pentru buna derulare a activităților propuse. S-a
schițat modelul atribuit site-ului comun pentru a
asigura transparența și promovarea proiectului.
Au fost realizate numeroase schimburi de idei
științifice, culturale și religioase punând în valoare interculturalitatea.
Reporter: Următoarea mobilitate din proiect a fost organizată de școala noastră. Ne puteți spune mai multe?
Prof. Chioveanu Mihaela: Școala noas
tră a fost prima gazdă pentru o mobilitate trans
națională, pentru elevi și profesori, în cadrul
acestui proiect, iar eu în calitate de coordonator
de proiecte m-am ocupat de organizarea a numerose activități din cadrul acestei mobilități. În

perioada 20-26 noiembrie 2016 au participat la
activități 13 elevi și 8 profesori din țările partenere, iar din partea școlii noastre au participat 76
elevi, 18 cadre didactice și 15 reprezentanți din
partea părinților și comunității locale.
Întâlnirea de proiect a contribuit la îmbunătăţirea activităţilor prin deschiderea oferită
de schimbul de experienţă şi exemplele de bună
practică, cunoştinţele lingvistice şi socio-culturale. La această întâlnire de proiect, elevii au avut
oportunitatea de a-şi îmbunătăţi atât competenţele lingvistice de comunicare în limba engleză
cât şi aptitudinile sociale, prin interacţiunea cu
familiile gazdă şi cu elevii din şcolile partenere.
Reporter: Ai fost elev gazdă. La finalul
acestei mobilități ce ne poți împărtăși?
Elev Gheorghe Alexandru Mihai, clasa a
XI-a B: După părerea mea, proiectul E.P.E.C. a
fost și este unul foarte reușit, deoarece acesta ne

impune să comunicăm în limba engleză, să ne facem mulți prieteni și să călătorim. Eu am avut
oportunitatea să găzduiesc, timp de o săptămână,
un elev din Ungaria, un băiat foarte amabil, ordonat și prietenos. În cadrul proiectului am lucrat,
împreună cu colegul meu de clasă, Burduf Florin Laurențiu, și am pregătit o activitate pentru
elevii și profesorii oaspeți. Am folosit aplicația

Actionbound pentru telefoane inteligente și am
construit un joc cu ajutorul căruia participanții
invitați au explorat școala noastră. Ei au căutat
coduri secrete ascunse în săli de clasă, la sala de
sport, la bazinul de înot sau în cărțile din sala
de festivități. Această aplicație a scos la iveală
simțul competitiv al participanților în timp ce explorau liceul nostru. Mie mi-a plăcut foarte mult
acest proiect și dacă aș mai avea ocazia m-aș înscrie din nou.
Reporter: Ați participat la cea de a doua
mobilitatea transnațională. Ce ne puteți spune la
finalul mobilității?
Prof. Yildirim Maria Carmen: A doua întâlnire elevi-profesori a avut loc la Budapesta,
Ungaria, în perioada 19-25 martie 2017. Elevii
români, greci, polonezi și slovaci au fost găzduiți de prietenii maghiari descoperind astfel noi
trăsături comune ale culturilor și ale tradițiilor
europene. Activitățile cuprinse în program au inclus ore de integrare, jocuri în afară și în cadrul
liceului “B. G. S. Eötvös Loránd”, ce au permis o
bună comunicare și cunoaștere a partenerilor de
proiect. Elevii și profesorii au participat la lecții
desfășurate în limba engleză, ce prezentau Budapesta din punct de vedere cultural și artistic.
Problematica poluării și a schimbării climatice a fost prezentată în urma unor date culese
de către fiecare școală implicată utilizând apara-
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tura pusă la dispoziție de către partenerii greci.
Astfel, fiecare echipă a prezentat concluziile proprii despre schimbările climatice din fiecare regiune.
Excursiile tematice și cele culturale din
Budapesta au contribuit la dezvoltarea personală a elevilor. În după-amiaza celei de-a doua
zi, toți elevii și profesorii implicați în derularea

crearea unei afaceri pas cu pas având ca temă utilizarea artelor în domeniul comercial.
La finalul mobilității elevii gazdă, dar și
oaspeții au prezentat momente artistice și culturale specifice țărilor de proveniență. Sunt de
apreciat foarte buna organizare, ospitalitatea și
căldura cu care au participat elevii, profesorii și
părinții din școala gazdă, la organizarea și des-

activităților proiectului au vizitat centrul istoric
al orașului Budapesta. Elevii școlii gazdă au realizat prezentări ale legendelor și obiectivelor istorice ale orașului. În după-amiaza celei de-a treia
zi, a avut loc excursia tematică la observatorul
astronomic Konkoly – Piszkéstetö Mountain Station de pe muntele Mátra. Astfel, elevii și profesorii participanți au avut ocazia să descopere noi
domenii științifice. În data de 23 martie 2017 a
avut loc excursia tematică la Muzeul de Marțipan
din orașul Szentendre, un oraș din provincia Pest.
Orașul este faimos pentru arhitectura sa iar muzeul de mațipan este un exemplu perfect pentru
a demonstra utilitatea unei activități economice
în care este îmbinată arta și gastronomia. Elevii
gazdă au pregătit diverse prezentări ale obiectivelor tematice pe tot parcursul călătoriei.
Prof. Șișman Mirela: La această mobilitate au participat elevii: Matei Mihai Adrian, clasa
a IX-a A, Hagiu Mihnea Ștefan, clasa a X-a A și
Gheorghe Alexandru Mihai, clasa a XI-a B. Temele din proiect, de interes social și educațional,
au fost prezentate de acești elevi prin materiale
multimedia. Au fost prezentate rezultatele chestionarului online despre piața muncii aplicat în
noiembrie 2016, la mobilitatea din București și

fășurarea activităților celei de-a doua mobilități
transnaționale din proiect.
Participarea activă la acest proiect a elevilor și profesorilor înseamnă a descoperi și a face
noi prietenii, a vizita locuri necunoscute, a identifica noi soluții pentru problemele Europei Unite.
Mult mai multe despre proiect puteți descoperi pe
epec-erasmus.blogspot.ro.
Interviu realizat de eleva Teodorescu
Ioana Cristina, clasa a X-a B
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E. P. E. C. –

mereu prieteni
Participarea într-un proiect înseamnă a
descoperi și a face noi prietenii, a vizita locuri
necunoscute, a identifica noi soluții pentru problemele Europei Unite.
Proiectul Erasmus+KA2 programme “Education, Profession and European Citizenship (E.
P. E. C.), ID nr. 2016-1-EL01-Ka214-023428”
presupune educarea elevilor și pregătirea acestora pentru o mai bună adaptare pe piața muncii.
A doua întâlnire a proiectului E. P. E. C. a
avut loc la Budapesta, Ungaria, în perioada 1925 martie 2017. Elevii români, greci, polonezi
și slovaci au fost găzduiți de prietenii maghiari
descoperind astfel noi trăsături comune ale culturilor și ale tradițiilor europene.
Activitățile cuprinse în program au inclus
ore de integrare, jocuri în afară și în cadrul liceului “B. G. S. Eötvös Loránd”, ce au permis o
bună comunicare și cunoaștere a partenerilor de
proiect. Elevii și profesorii au participat la lecții
desfășurate în limba engleză, ce prezentau Budapesta din punct de vedere cultural și artistic.
Temele de interes social și educațional au fost
prezentate de elevi prin materiale multimedia:

s-au studiat rezultatele chestionarului despre
piața muncii aplicat în noiembrie 2016, la prima
întâlnire E. P. E. C., crearea unei afaceri pas cu
pas având ca temă utilizarea artelor în domeniul
comercial.
Problematica poluării și a schimbării cli-

matice a fost prezentată în urma unor date culese
de către fiecare școală implicată utilizând aparatura pusă la dispoziție de către partenerii greci.
Astfel, fiecare echipă a prezentat concluziile
proprii despre schimbările climatice din fiecare
regiune.
Excursiile tematice și cele culturale din
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Budapesta au contribuit la dezvoltarea personală
a elevilor. În după-amiaza celei de-a doua zi, toți
elevii și profesorii implicați în derularea activităților proiectului au vizitat centrul istoric al
orașului Budapesta. Elevii școlii gazdă au realizat prezentări ale legendelor și obiectivelor istorice ale orașului. În după-amiaza celei de-a treia
zi, a avut loc excursia tematică la observatorul
astronomic Konkoly – Piszkéstetö Mountain Station de pe muntele Mátra. Astfel, elevii și profesorii participanți au avut ocazia să descopere noi
domenii științifice.
În data de 23 martie 2017 a avut loc excursia tematică la Muzeul de Marțipan din orașul
Szentendre, un oraș din provincia Pest. Orașul
este faimos pentru arhitectura sa iar muzeul de
mațipan este un exemplu perfect pentru a demonstra utilitatea unei activități economice în care
este îmbinată arta și gastronomia. Elevii gazdă
au pregătit diverse prezentări ale obiectivelor tematice pe tot parcursul călătoriei.
În data de 24 martie 2017 a avut loc
evaluarea întâlnirii și a activităților desfășurate pe
parcursul întregii săptămâni, elevii au descărcat

fotografiile și au creat un album de amintiri al
fiecărui grup ce a fost încărcat pe pagina de
facebook al proiectului. La finalul activităților au
fost înmânate tuturor certificatele de participare
de către reprezentanți ai liceului gazdă. În seara
zilei respective comitelul de părinți al școlii gazdă a organizat o întrunire festivă pentru elevi și
profesori. Elevii gazdă, dar și oaspeții au prezentat momente artistice și culturale specifice țărilor
de proveniență.
Sunt de apreciat foarte buna organizare,
ospitalitatea și caldura cu care au participat elevii, profesorii și părinții din școala gazdă, la organizarea și desfășurarea activităților celei de-a
doua întâlniri de proiect.
		

Autori:
Alexandru Gheorghe (a XI-a B)
Mihnea Hagiu (a X-a A)
Mihai Matei (a IX-a A)
Prof. Mirela Șișman
Prof. Maria Carmen Yildirim
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PROIECTUL FANBOOK
FANBOOK își propune
să le stârnească copiilor și adolescenților pofta de lectură și să
le formeze obiceiul de a citi cel
puțin o carte pe lună.
Prin întâlniri în premieră
cu personalități culturale (autori, editori, actori, cineaști etc)
pune în practică ideile și inițiativele tinerilor astfel încât sa
îi ajute să învețe mai ușor, să
găsească lectura captivantă pe
termen lung.
Inițiat în 2014 pentru a
încuraja lectura și voluntariatul în România, clubul este organizat și în prezent sub forma
unor evenimente multiculturale
lunare în afara scolilor (librării,
biblioteci, muzee, cinematografe, spații culturale).
FANBOOK se doreste un
program “viu”, o completare a
învățământului românesc, un
instrument care să formeze colectivități ce pornesc de la bucuria de a citi.
FANBOOK dezvoltă creativitatea, imaginația, gândirea
critică, libertatea de exprimare,

încrederea de sine, curiozitatea
și abilitatea de a înțelege, de a
realiza conexiuni.
Tinerii participanți sunt
implicați în selecția cărților și
temelor alese, teme care se află
în centrul discuțiilor pe care le
purtăm pe parcursul a două ore.
Membrii înscriși participă în
prima oră de activități la dezba-

teri și jocuri de rol moderate de
un critic, specialist în domeniu
sau profesor coordonator. Toți
tinerii oaspeți și membri sunt
incurajați în a doua oră a evenimentului să poarte o discuție
liberă cu invitatul special. De
asemenea, tinerii sunt încurajați să participe la experimente
practice sau științifice potrivite
vârstei (în funcție de tematică),
având ca scop înțelegerea ușoară a conceptelor teoretice.
Evenimentele sunt organizate in librariile Humanitas
din Bucuresti, Cluj, Brasov,
Sibiu. Prin implicare si voluntariatul membrilor Fanbook se
mai organizeaza în Fălticeni și
Comuna Cristian.
Răduț Mariana Iuliana,
clasa a XI-a D
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PROIECTUL FESTLETTURA
sau TINERII CITESC ITALIA

Sub patronajul Ambasadei Italiei în România, al Institutului Italian de Cultură „Vito
Grasso” din București şi al A.I.E. – Associazione
Italiana Editori, cu sprijinul Editurii Marsilio se
desfăşoară şi în acest an ediţia a VI-a a concursului Festlettura, concursul dedicat lecturii de cărţi
în limba italiană la care participă şi elevi de liceu
şi de gimnaziu de la liceul nostru.
Organizatorii, respectiv Associazione
Amici della Lettura, îşi propun prin acest concurs să răspândească limba şi cultura italiană în
România prin lectura de cărţi aparţinând unor
scriitori italieni, ce ilustrează mai ales realităţi
şi problematici contemporane. Un obiectiv al
acestui concurs este, după cum spicuim din Regulamentul concursului, acela de a educa tinerii
în spiritul lecturii şi, sub îndrumarea profesorilor
lor, de a-i sprijini în dezvoltarea judecăţii critice
şi a capacităţii de interpretare.
Ediţia de anul acesta pune în centrul atenţiei conceptul diversităţii, una dintre valorile des
promovate în ultimii ani la nivelul întregii comunităţi, iar elevii de gimnaziu şi de liceu înscrişi în
concurs au dificila misiune de a pătrunde semni-

1.

Ciao, sono tua
figlia. Storia di un padre ritrovato de Vania
Colasanti, Marsilio,
2011.

2.

ficaţiile diversităţii şi de a creiona propria opinie într-o recenzie sau într-un scurt eseu critic
în care juriul va urmări şi va puncta nu numai
logica argumentării şi corectitudinea exprimării
în limba italiană, ci şi originalitatea ideilor, dorindu-se mai ales oglindirea gândirii personale a
elevilor-cititori.
Începând cu această ediţie, concursul s-a
împărţit în trei secţiuni, una dedicată gimnaziului, alta liceului, iar cea de-a treia studenţilor
din şcolile, liceele şi universităţile din România
unde se predă limba italiană. Acestora li s-a pus
la dispoziţie o listă cu cărţi în limba italiană, dintre care trebuie să aleagă un titlu, să îl citească
şi să realizeze. Lectura şi elaborarea recenziei
sau a unui scurt eseu critic în limba italiană, cu
o lungime de maxim trei pagini s-a desfăşurat în
perioada februarie-aprilie 2017, urmând ca rezultatele finale să fie comunicate la sfârşitul lunii
mai în cadrul unei ceremonii organizate la sediul
Institutului Italian de Cultură „Vito Grasso” din
București.
Elevii participanţi la secţiunea Liceu au
avut de ales una din cele trei cărţi de mai jos:

Eravamo ebrei.
Questa era la nostra
unica colpa de Alberto Mieli cu Ester
Mieli, Marsilio, 2015.

3.

Lo spregio de
Alessandro Zaccuri,
Marsilio, 2016
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La această ediţie s-au înscris mai mulţi
elevi de la clasele cu predare în regim bilingv a
limbii italiene, atât de la profilul real, cât şi de la
profilul uman, vârsta participanţilor cuprinzându-se între 15 şi 18 ani, însemnând clasele a IXa, a X-a sau a XI-a, fiind coordonaţi de profesorii
de limbă italiană de la clasă, respectiv doamnele
profesor Carmen Yildirim, Iulia Mihai, Patricia
Bălăreanu, Mihaela Manea Busuioc şi Daniela
Ducu.
Toate cărţile au fost alese pentru a fi citite şi, ulterior, incluse în viitoarele recenzii, însă
cele mai multe recenzii trimise juriului s-au cenLo spregio, l’ultimo romanzo di Alessandro Zaccuri, è,
secondo me, un libro molto interessante che va letto in chiave
gialla: è un romanzo poliziesco dalla storia accattivante che mi
ha fatto leggerlo a mozzafiato, senza lasciarlo dalla mano. È stata una lettura affascinante in cui ho avuto il piacere di scoprire i
segreti della mafia e, ancora più importante di questo, i pensieri
di un adolescente catturato in questa continua corsa mortale.
(…)
A mio parere, è un libro duro, difficile da leggere per
chi si colloca fuori da questa cultura della mafia. L’Italia resta tutt’oggi arretrata da questo punto di vista ed il romanzo lo
dimostra più che altro. Credo che la mia lettura possa essere
diversa da quella degli altri, ma per me è stato un vero e proprio
viaggio negli anni Novanta, in mezzo a una guerra tra le famiglie
mafiose e mi ha fatto vedere un’altra facciata del Bel Paese.
Marin Andrada, clasa a IX-a E
Da quando ero piccola, mio nonno mi ha detto di
imparare dagli sbagli e dalle esperienze di altre persone,
per diventare più consapevole delle conseguenze delle mie
azioni, e per avere più esperienza. Per questo, ho iniziato
ad ascoltare di più le sue storie, ma anche le storie di mio
padre che è appassionato dalla storia delle guerre mondiale, così mi ha trasmesso questa curiosità.
Questo è il motivo per cui ho scelto questo libro.
Tra i tutti, mi è sembrato diverso, perché è una storia con
fatti reali, che riesce a fare il lettore sentire le emozioni, a
vedere che la mente umana può diventare barbarica, senza
compunzione.
Ho iniziato a leggere nella vacanza semestrale, ho
voluto trascorrere efficientemente il tempo. Il libro comincia con un paragrafo dedicato a sua madre, in cui descrive
il suo dolore mentre lui era prigioniero nell’inferno. Ho
notato anche dall’inizio della lettura che la scrittura è facile, che è scritto col cuore, il maggiore desiderio di Alberto Mieli essendo di evitare un’altra tragedia di queste
proporzioni.

trat pe cartea Eravamo ebrei. Questa era la nostra
unica colpa de Alberto Mieli cu Ester Mieli, dovedind un interes major asupra temei nazismului
şi a crimelor comise de nazişti împotriva evreilor, realităţi ale trecutului care par a se reedita.
Tinerii s-au arătat îngroziţi şi indignaţi de greşelile trecutului, ilustrând în recenziile lor temerea
de a nu se repeta istoria şi subliniind că cel mai
adesea conceptul diversităţii este actualmente insuficient înţeles în toate culturile.
Iată în final câteva extrase din recenziile
câtorva dintre elevii participanţi.

„Eravamo ebrei’’, un libro dove Alberto Mieli, uno degli ultimi ebrei romani sopravvissuti all’inferno di Auschwitz,
racconta insieme ad Ester Mieli, sua nipote, delle leggi razziali, o come lui preferisce chiamarle ‘’razziste’’, della deportazione del lager e del giorno in cui è stato portato via dalla SS.
Secondo me, questo libro è molto difficile perché l’autore parla delle torture subite durante la permanenza nell’accampamento di Auschwitz.(…)
Una cosa che mi ha segnato in particolare è stato il
discorso sulla discriminazione che ho notato abbastanza velocemente, sin dall’inizio del libro.
Secondo me, un bambino sotto i quattordici anni non
dovrebbe leggere un libro come questo. Lui rischia di non capire o di non capire come dovrebbe il fenomeno del razzismo,
della discriminazione che hanno propagato con o senza volerlo i nazisti.
Chiru Denise Andreea, clasa a IX-a E

Ciao, mi chiamo Valentin. Voglio parlare del libro
“Eravamo ebrei” e di quei brutti sogni che son diventati
alla fine realtà. (…)
Secondo me, la religione, per tutto questo tempo
– dai più remoti inizi della religione cristiana fino ad ora
– è riuscita a manipolare l’umanità, e lo sta facendo pure
oggi. Ci si può credere alla religione oppure c’è anche
un’altra possibilità: di credere che Dio si trovi in ciascuno di noi e di vivere seguendo i valori cristiani di tolleranza e amore al prossimo. (…)
Adesso non si può più cambiare il passato, ma
spero che nel futuro non ci siano più tragedie di questo
genere e che il mondo si svegli in tempo, prima di andare
a finir rivivendo le stesse esperienze.
Valentin Păunescu, clasa a IX-a E

Maria Pica, clasa a XI-a A

Profesor Daniela Ducu
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PROIECTUL
”INSPIRING
SCIENCE
EDUCATION”

”Descoperirea faptului că
Pământul este o lume mică s-a petrecut în vechiul Orient Apropiat,
într-o vreme pe care unii oameni o
consideră al treilea secol î.e.n., în
cea mai mare metropolă a epocii,
orașul e giptean Alexandria. Acolo trăia un om numit Eratosthene.
A fost astronom, istoric, geograf,
filosof, poet, critic de teatru și matematician.(...) El a fost de asemenea bibliotecarul marii Biblioteci
din Alexandria, unde într-o zi a
citit într-o carte din papirus că la
un avanpost al frontierei sudice
din Syene, în miezul zilei de 21
iunie , bețele verticale nu aruncă
umbră. La solstițiul de vară, cea
mai lungă zi din an, pe măsură
ce orele se îndreptau spre miezul
zilei, umbrele coloanelor templului se scurtau tot mai mult. La
amiază dispăreau. În acel moment
se putea vedea Soarele reflectat în
apa de pe fundul unui puț adânc.
Soarele se afla direct deasupra capului. Erathostene s–a întrebat
cum, în același moment, un băț
din Syene nu aruncă nici o umbră,
în timp ce un băț din Alexandria,
aflat la o mare distanță spre nord,
aruncă o umbră pronunțată.
Eratosthene a înțeles că sin-

EXPERIMENTUL
ERATOSTHENE –
MARTIE 2017
gurul răspuns posibil era acela că
suprafața Pământului este curbată.
Nu doar atât: cu cât este mai mare
curbura, cu atât este mai mare diferența de lungime dintre umbre.
Singurele instrumente ale
lui Erathostene erau bețe, ochi,
picioare și creier. Cu acestea a dedus circumferința Pământului cu
o eroare de doar câteva procente,
ceea ce constituie o realizare remarcabilă pentru acum 2200 de
ani. El a fost primul om care a măsurat cu precizie dimensiunea unei
planete.” Carl Sagan - astronom și astrofizician american,
care a adus o mare contribuție
la promovarea și popularizarea
științei ( 9 noiembrie 1934 – 20
decembrie 1996)
Așadar, ”Eratostene a
observat că la Syene (Aswan,
situat pe tropic, Egipt ), Soarele
se află la amiază (la 22 iunie)
chiar deasupra capului, corpurile nearuncând umbră. Şi-a dat
seama de verticalitatea razelor,
observându-le că luminează până
pe fundul unei fântâni. La aceeaşi
dată, la Alexandria, situat la nord
de Syene, corpurile au umbră,
ceea ce demonstra curbura Pământului.

Pentru a calcula circumferinţa Pământului, s-a folosit de
următoarele date:
- ştia distanţa de la Syene la
Alexandria (~800 km)
- ştia înălţimea turnului din
Alexandria
- a măsurat lungimea
umbrei lăsate pe sol de turnul din
Alexandria
În figura de mai jos, turnul
din Alexandria, umbra şi raza solară formează un triunghi dreptunghic (portocaliu). Cunoscând

catetele, Eratostene a calculat valoarea unghiului A, obținând 7.2
grade. Dar cum unghiul A este
egal cu B, acesta din urmă are aceeaşi valoare. Ceea ce înseamnă că
dacă unui unghi la centru de 7,2
grade îi corespunde o lungime de
800km pe circumferința Pământu-
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lui, unui unghi de 360 grade îi va
corespunde întreaga circumferință
a Pământului
Eratostene a obţinut astfel
o valoare de 40 000 km extrem
de apropiată de cea reală. Totuşi,
acurateţea rezultatului său a fost
şi o urmare a şansei: Cele două
localităţi nu se află pe acelaşi meridian, aşa cum ar fi fost necesar
pentru un calcul corect. În plus,
pentru a afla distanta dinte Syene
şi Alexandria, Eratostene a angajat un om special pentru a o parcurge şi a o măsura. Iar mijloacele
de măsură la vremea respectivă
nu i-ar fi dat o valoare exactă dacă
nu ar fi contribuit şi şansa.” http://
geografilia.blogspot.ro/2010/12/
cum-calculat-eratostene-circumferinta.html
În anul 2015, în cadrul
proiectului european ”Inspiring
Science Education”, este propusă
tuturor școlilor europene activitatea ”Eratosthenes Experiment”,
activitate care are ca obiectiv determinarea de către elevi a circumferinței Pămân tului, urmând
metoda pe care a folosit-o Eratesthone.
Considerând o oportunitate pentru elevii liceului participarea la un astfel de eveniment,
începând din martie 2016, am
participat la această activitate,
derulată, din considerente prac-

tice (pentru raportare la
Ecuator), de două ori pe
an, în ziua solstițiului
de primăvară, respectiv
a solstițiului de toamnă
(când Soarele luminează perpendicular pe
Ecuator).
Și dacă la primele două participări au
fost implicați elevi din
învățământul gimnazial
sau liceal, în acest an
participarea a fost inedită, deoarece secvențe
diferite din experiment
au angrenat elevi din
învățământul
primar
(clasele a II-a și a III-a)
și liceal.
Astfel,
clasa
a II-a, învățător Curea
Cristina, a eperimentat formarea
umbrei unui băț de chibrit în
diverse puncte ale globului pământesc, atunci când Soarele – reprezentat de becul unei lanterne
– luminează perpendicular pe
Ecuator.
Elevii clasei a III-a ,
învățător Diana Turnea, au măsurat, cu ajutorul ruletei, umbra
unui băț de lungime 100 cm , în
curtea școlii – în punctul cu latitudinea de 44,4172449N și longitudinea de 26,15952014E, la ora
13h22min – oră la care Soarele s-a

aflat perpendicular pe Ecuator, în
punctul aflat pe același meridian
cu școala noastră. Am obținut o
valoare medie a umbrei de 106,76
cm.
Urmând calculul făcut de
Eratosthene și măsurătorile efectuate de elevii noștri, am calculat
circumferința Pământului și am
obținut o valoare de 37993,28 km.
În așteptarea următorului
experiment Eratosthene, în septembrie 2017, gândim noi provocări pentru promovarea științei
în rândul elevilor noștri !
Prof. Marta Turcu
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Concursul

“Humanitas
În licee”
“Citeşte! Numai citind mereu,
creierul tău va deveni un laborator
nesfârşit de idei şi imaginaţii.”
Mihai Eminescu

Anul acesta, editura Humanitas a organizat cea de-a șasea ediție a concursului “Humanitas în licee” la care participă 33 de licee din 11 orașe. Bucureștiul are cei mai mulți participanți, cu observația că șase dintre instituțiile de
învățământ sunt colegii (C.N. “Tudor Vianu”, C.N. “Gheorghe Șincai”, C.N. “Grigore Moisil”, Colegiul German Goethe,
C.N. “I.L.Caragiale”, C.N. “Gheorghe Lazar”) și un singur liceu teoretic, Dante Alighieri.
Concursul se desfășoară în trei etape organizate pe parcursul unui întreg an școlar, pentru fiecare dintre acestea
concurenții având de citit o carte sau două din domenii ce variază de la literatură, muzică, mitologie sau pictură la arhitectură, fizică, religie sau gastronomie. Redactate sub forma: Ce sunt? sau Cine sunt?, întrebările vizează nu doar lectura
textelor, dar și cultura generală, asocierile de idei, logica, spiritul de reacție, atenția la detalii sau memoria. În fond,
întrebările, alcătuite de cunoscuți oameni de cultură (de ex. Radu Paraschivescu, Georgeta Filitti) sunt ele însele mici
bijuterii artistice, texte adesea spumoase ce necesită însă răspunsuri simple.
Fiecare echipă este formată din unul sau doi profesori coordonatori, trei concurenți și o rezervă. Concursul propriu-zis are loc în aceeași zi și la aceeași oră în toată țara. Încă de la începutul ediției, fiecărei echipe i se repartizează un
adversar cu care se va confrunta pe tot parcursul anului (de exemplu, Dante-Spiru Haret la ediția precedentă sau DanteLazăr în ediția actuală).
Fiecare echipă trebuie să răspundă unui set de douăsprezece întrebări citite de către un reprezentant al editurii Humanitas. O întrebare are două părți. Se citeste întâi prima parte a întrebării la care trebuie să se răspundă în 15 secunde.
Un răspuns corect înseamna 2 puncte. Dacă echipa nu dă răspunsul așteptat, se citește și partea a doua a întrebării. Se
primește 1 punct pentru un răspuns tardiv, dar corect sau nimic, dacă răspunsul este greșit. După epuizarea întrebărilor, se
alcătuiește un scor final, iar la sfârșitul zilei, pe site-ul concursului apare clasamentul etapei respective.
Finaliștii ediției 2016-2017 sunt C.N. “Spiru Haret”-69p (Bucuresti) și C.N. “Dr. Ioan Mesota”-67p (Brasov).
Echipa liceului “Dante Alighieri” a fost compusă din patru concurenți: Dumitru Diana, Gheorghias Pali Evelyne Ania,
Zabudnenco Radu (clasa a X-a A) și Gheorghe Alina (clasa a XI-a C) sub îndrumarea prof. Midache Oana (profesor de
limba și literatura română) și Liurcă Valentina (profesor documentarist).
Adversarii noștri din acest an au fost cei din C.N. “Gh.Lazăr” coordonați de profesorul de limba română Dragoș
Păduraru. Primele două etape ale ediției au fost câștigate de liceul nostru, iar la a treia s-a obținut egalitate, punctajul final
al acestei ediții fiind de 51 de puncte.
Gheorghias Pali Evelyne Ania, Zabudnenco Radu și Dumitru Diana, clasa a X-a A
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60 ANNI DEL TRATTATO DI ROMA
Unità nella diversità
Liceo „Dante Alighieri“
Bucarest, 2017
L’UNIONE
BAMBINI

EUROPEA

VISTA

DAI

Quest’anno si festeggiano 60 anni dalla firma dei
Trattati di Roma, il 25 marzo, un momento decisivo nel
processo di costituzione dell’Unione Europea.

Il Liceo Dante Alighieri apre le sue porte per tutti i suoi allievi, sia piccoli che grandi
e li riceve andando fiero del suo nome, cioè
quello del famosa poeta italiano, una delle più
illustri figure della cultura italiana ed europea.
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60 anni di storia europea comune celebrati dalla
creatività degli allievi: attività ludiche, lavoretti per
confezionare delle bandiere
e simboli dell’Unione.

Progetto dedicato
ai paesi membri
dell’Unione
realizzato dagli
allievi della terza
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Un mosaico romano sempre realizzato dai nostri
bambini della terza elementare in onore di quest’evento
storico.
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Unità nella diversità – dibattiti aperti a partire
dal motto dell’Unione. Insieme siamo più forti in favore alla pace, alla prosperità, mantenendo le culture,
tradizioni e lingue del continente.

In occasione dei 60 anni
dei Trattati di Roma, i bambini
hanno scoperto delle informazioni sull’UE attraverso film
e documentari. Per far crescere
delle generazioni di giovani consapevoli e per costruire la nostra
Europa unita, abbiamo bisogno
di cultura e comunicazione.
Profesor pentru învățământul primar
Florentina Dinică
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ÎN ARMONIE
CU NATURA
n acest an școlar, elevii clasei a III-a C
au descoperit o noua disciplină: Științele
Naturii. Noile cunoștințe despre Pământ, plante , animale, magneți, forțe etc. le-au
stârnit curiozitatea și interesul pentru studiu, micilor exploratori. Multe proiecte frumoase au luat
naștere, pornind de la aceste subiecte .
Dar cel mai interesant dintre ele a fost, fără
îndoială cel legat de adopția unui urs. Este vorba
despre o adopție virtuală!
Pe 4 octombrie, cu ocazia Zilei Mondiale
a animalelor, am citit din revista Doxi un articol,
despre demararea campaniei „Adopta un urs!

Î

de către WWF Romania. Copiii au înțeles că din
ce în ce mai multe specii de mamifere, pești sau
păsări sunt în pericol. Tot ceea ce putem face este
să le protejăm habitatul și să înțelegem cât de important este să avem grijă de mediul înconjurător.
Ursul brun este un mamifer aflat în pericol
în țara noastră, principalele amenințări fiind:
- braconajul și vânătoarea legală, dar necontrolată;
- tăierile ilegale de păduri, în zonele în care
ar trebui să fie liniște sau în zona bârlogurilor;
- pierderea sau fragmentarea habitatului
prin extinderea stațiunilor turistice sau orașelor
în zonele protejate.
Se spune că ursul este un simbol al bogăției și diversității naturii, iar adoptarea simbolică
a unui ursuleț, înseamnă că un urs adevărat se va
bucura de o casă mai sigură.
Elevii clasei a III-a C au decis să strângă
suma de 100 lei, din economiile proprii și au trimis-o în contul asociației WWF.
Pentru implicarea lor în acest proiect, au
primit un certificat de adopție, un card cu informații despre urs și un ursuleț de pluș(marca
WWF).
Copiii l-au îndrăgit pe Bamse, ursulețul
de pluș, din prima clipă și au promis ca se vor
implica și în alte acțiuni pentru protejarea altor
animale și a mediului înconjurător.
Profesor Diana Turnea
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CUANTIFICAREA

FERICIRII

Aparent, răspunsul la religioasă, filosofică şi psihoso- gime de undă, fericirea omului
întrebarea “care este unitatea de ciologiă.
este în sens teluric/mundan/
măsură a fericirii?” sau “poate
Dacă ar fi să ne întoarcem lumesc acea relaţie dintre divifi măsurată fericirea?” ar fi o la un început istoric, apare nitate şi om în care fiecare îşi
etapă ulterioară definirii aceste- întrbarea: “fericirea este mit îndeplineşte îndatoririle - omul
ia. A priori, subiectivul sau ceea sau realitate?”. Există foate cu statutul de rob care oferă
ce aparţine alterităţii persoanei multe teorii privind începutul adoraţie prin ritual şi divinitatea
nu poate fi măsurat, însă, dacă existenţei şi aproape toate pre- care răspunde prin protecţie. Pe
se propune ca target maximiza- supun o stare iniţială de feri- de altă parte, fericirea omului
rea sau cel puţin mărirea randa- cire. În viziunea unui istoric în sens celest/transcendental/
mentului individului în context al religiilor analiza diverselor spiritual constă în dobândirea
economico-social, atunci pot fi mituri relevă existenţa stării de nemuririi în urma unei călătorii
identifiaţi anumiţi itemi care ar fericire paradisiacă, care a fost evolutive de depăşire a neîmdetermina unitatea de măsură a pierdută şi ulterior căutată şi re- plinirii.
unei stări pozitive generată de găsită într-un timp ciclic de reÎn gândirea religiilor
factori interni şi externi pe fun- generare cosmică, la orizontul orientale se remarcă o divinidalul unei conştiiţe sociale pe o dintre adevăr şi iluzie.
zare a creaţiei şi sensul de iluzie
1
hartă a “nootopurilor” .
Perspectiva
religioasă a existenţei umane. Din această
În vederea găsirii unei de- presupune existenţa a două en- perspectivă, sfârşitul ciclului
finiţii simple a fericirii, se poate tităţi: divină şi umană. Acel pa- reîncarnărilor ar fi acea stare
spune că fericirea reprezintă un radis defineşte fericirea ca re- de “nirvana”, de topire în Brahnumăr de nevoi satisfăcute, şi laţie dintre aceste două entităţi man (se pierde conştiinţa de
prin extensie, unitatea de mă- în raportul adorare-obedienţă sine a persoanei umane) sau de
sură a fericirii ar fi satisfacerea cu sensul unui progres gnoseo- contopire cu Brahman (omul îşi
unei nevoi/trebuinţe. Fie că este logic continuu. Pierderea stării păstrează conştiiţa de persoană
vorba trecerea de la starea de “a paradisiace dezvoltă starea de umană).
avea” la starea de “a fi”, fie că neîmplinire, pierdere a sensuÎn creştinism, crearea
este pur şi simplu nevoia de “a lui existenţial, lucru reflectat în omului atinge un apogeu. Senfi” ca mod de dezvoltare conti- căutarea continuă de a ajunge sul omului este proiectat în monuă, în oricare dintre aceste si- la, de a găsi starea primorială/ dul creării acestuia şi anume
tuaţii nu poate fi exclus terme- edenică/iniţială.
prin “sfat divin”. Spre deosenul de “nevoie”.
Cosmogoniile religiilor bire de restul creaţiei care a fost
Pentru o analiză holistică antice propun atât naşterea zei- adusă la existenţă din “nimic”
a termenului “fericire” se re- lor cât şi crearea omului cu un prin cuvântul “să fie”, omul a
marcă abordări din perspectivă sens existenţial. Pe această lun- fost creat în urma “sfatului di1
Termenul este folosit de Ilie Bădescu în Noopolitica: sociologie noologica, teoria fenomenelor asincrone: încercare

de reconstructie crestina în sociologie si în geopolitica, Ed. Mica Valahie, Bucuresti, 2006
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vin” prin “să facem”, find creat
din materia existentă căreia i s-a
adăugat acea “suflare de viaţă”
sau “chipul divin” având ca
scop existenţial “asemănarea”
cu divinitatea. Libertatea voinţei împreună cu raţiunea şi
simţirea sintetizate în “chip”,
sunt mijloace pentru împlinirea
sensului existenţial.
Omul paradisiac şi-a
exercitat libertatea voinţei prin
refuzul ascultării de porunca divină de a nu mânca din pomul
cunoaşterii binelui şi răului.
Consecinţele au fost pierderea
vieţii veşnice prin cunoaşterea
morţii/schimbarea sensului de
a privi lucrurile/ a modului de
gândire/ a sistemului de referinţă.
Excluderea din paradis
exprimată prin dragoste protectoare a lui Dumnezeu avea ca
obiectiv oferirea unei şanse de
dobândire a nemuririi şi de eliminare a posibilităţii ca moartea să devină veşnică.
Astfel, ideea de mântuire,
de dobândire a vieţii veşnice,
culminează în întruparea Fiului lui Dumnezeu care biruieşte
moartea prin înviere.
Desigur, celelalte religii nu sunt lipsite de conceptul
“înviere”, însă diferenţa constă
în viziunea timpului ciclic
existent atât în gândirea religiilor antice cât şi în cea a religiilor orientale, şi viziunea timpului liniar cu sens eshatologic
din creştinism, unde nevoia
omului de mântuire/ de dobândire a vieţii veşnice devine axa
gândirii umane.

În această ordine de idei,
se poate spune că una din dispersiile gândirii religioase este
gândirea filosofică.
Aristip din Cirene, fondatorul filosofiei hedoniste,
susţine că fericirea individuală
este atinsă prin cultivarea plăcerii şi evitarea suferinţei. El
dezvoltă filosofia fericirii ca
sumă totală a plăcerilor particulare în trecut, present şi viitor.
Toposul şi troposul fericirii în viziunea filosofiei hedoniste sunt susţinute de dihotomia plăcere-durere în contextul
“carpe diem”.
Nevoia de a simţi plăcerea în dobândirea virtuţilor prin
gnoză, etică, dobândirea acelui
mod de a fi – apatheia, superior
modului de a fi – sensual, este
expusă în scrierile lui Aristotel,
Epicur, etc. Durerea ca expresie
a renunţării la anumite plăceri ca metodă de purificare, are
ca efect plăcerea ca atingere a
obiectivului de depăşire a senzualităţii/ de dobândire a virtuţilor.
Pe de altă parte, în viziunea lui Pascal, renunţarea la purificarea prin gnoză, renunţarea
la raţiune are ca rezultat imediat
satisfacerea nevoilor biologice.
Raţionalismul lui Immanuel Kant oferă o direcţie juridică în relaţia om-Dumnezeu,
afirmând că “înţelepciunea
supremă care este Dumnezeu
dispune de împărţirea fericirii
după meritele şi vina oamenilor”2. Astfel, demnitatea de a
fi fericit constă în acea datorie
morală – expresie a autocons-

trângerii prin exercitarea libertăţii voinţei asupra impulsurilor interioare.
Într-o altă ordine de idei,
existenţialismul, ca “filosofie
a disperării”, oferă un sens al
suferinţei3 ca parte constructivă
în dinamica vieţii. Integrarea
persoanei, bazată pe dimensiunea creativă, stabileşte o stare
de echilibru a omului care supravieţuieşte în urma acţiunii
oricărui factor intern sau extern. Capacitatea şi puterea oferită de libertatea voinţei/liberul
arbitru determină o autonomie
a persoanei. Astfel, ea “nu este
deplin controlată de lumea haotică a inconştientului şi nu este
sub influenţa absolută a factorilor de mediu, aflându-se într-o
continuă schimbare”4. Dacă fericirea ar fi definită în sistemul
de gândire existenţialist, atunci
ea ar fi acea satisfacere a nevoii
de înţelegere dinamică a sinelui
într-un context, de acţiune liberă şi de acceptare a consecinţelor.
Concepţia utilitaristă a lui
John Stuart Mill pune pe masa
filosofiei o poiecţie a gândirii
lui Epicur definind fericirea ca
absenţă a suferinţei/durerii şi
promovând ca scop al vieţii dobândirea calitativă şi cantitativă
a plăcerii.
Perspectiva psihosociologică relevă într-un background
al psihologiei umaniste analiza
sistemelor închise concepute
în prima fază a industrializării,
având ca model social modelul
mecanicist, şi propune sistemele deschise cu modelul social

2
Este posibil ca la baza acestei idei să fie teoria faptelor meritorii din doctrina catolică
3
Suferinţa este definită prin factorii existenţei umane care nu pot fi eliminaţi sau anihilaţi precum moartea,
libertatea individuală care determină responsabilitatea propriilor acţiuni, sensul existenţei umane creat în mod unic de
către fiecare persoană
4
Dr. Marciana Popescu, Teorii moderne în asistenţa socială, 2001
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organic.
puse de Karl Marx mai târziu ciale ce-şi propun dezvoltarea
Mitul lui Sisif ar fi repre- prin statul comunist. Însă, spre socială printr-o dezvoltare conzentat pentru sistemele închise deosebire de Marx care consi- tinuă a persoanei umane îşi au
stadiul de randament al acto- dera ateismul necesar, “Morus condiţiile de existenţă în gânrului socio-economic în scopul considera că dacă un om nu diea lui Abraham Maslow.
dezvoltării economice a socie- credea în Dumnezeu sau întrModelul social promovat
tăţii. Punctele slabe ar fi o in- un tip de viață după moarte, nu i de sistemele deschise este mocomprehensibilitate a omului se putea acorda încredere că va delul organic centrat pe coopeprivind sensul lui de a fi într-o accepta pe cale logică vreo au- rare, angajament, interacţiune
viziune holistică a dezvoltării toritate sau principii care să nu reciprocă, expresivitate, creatipersonale, o lipsă de evoluţie în derive din propria persoană.”7
vitate în raport cu ceilalţi, augândire şi acceptarea integrării
Fericirea în gândirea lui tenticitate.
într-un weltanshauung5 social Charles Fourier reprezintă saÎn acest context, al
tisfacerea pasiunilor indivizi- dezvoltării umane sau al
predefinit.
Modelul mecanicist este lor. “Comunitatea fourieristă creşterii umane, Abraham
un model social propus în sis- s-ar autosusține economic, Maslow propune o ierarhie a
temele închise dezvoltate în plecându-se de la ideea că fie- necesităţilor, un agoritm al dezfaza industrializării, prima fază care membru se va alătura gru- voltării umane prin cele cinci
a procesului de globalizare, fi- pului de lucrători cu care simte tipuri de necesităţi interdepenind cerut de factori de eficienţă, că are cea mai mare afinitate dente:
factori de timp şi efect de masă. (care îi satisface cel mai bine
• necesităţi fiziologice
Thomas Morus, în opera pasiunile). Cei care dețin numai
• necesităţi de securitate
“Utopia” oferă imaginea unei forță de muncă sunt încurajați
• necesităţi de dragoste,
societăţi ordonate cu sistem de să acumuleze, treptat, și capital, afecţiune şi apartenenţă
toleranţă religioasă în ţinutul printr-o intensificare a efortu• necesităţi de stimă
Utopiei și ale ținuturilor din ju- lui lor. Coerciția nu va exista
• necesităţi de autoactuarul ei (Tallstoria, Nolandia, și în cadrul acestei noi organizări lizare
Aircastle). Sistemul politic şi sociale. Munca va fi împărțită
În lucrarea sa „Notes on
economic este centralizat, regi- între membrii comunității ast- Being Psychology”, primele
mul este totalitarist şi nu există fel încât activitatea fiecărui in- patru tipuri, care se află la baza
proprietate privată. Gândirea divid să fie respectată. Schim- piramidei, sunt numite „necesisocială este formată mai mult barea ocupației indivizilor va fi tăţi de deficienţă”9 din care se
prin ordine şi disciplină decât încurajată de către comunitate, reflectă „D-valori”, „D-cunoaşprin libertate. “Este o lume în pentru a se evita situația în care tere”, „D-motivaţie”, „D-dracare încercările de discutare a munca devine rutinizată, mo- goste”, etc.
politicilor publice în afara fo- notonă. Drept urmare, munca
Nevoia de autoacturumurilor oficiale se poate pe- în cadrul falangei va fi realizată alizare intră în categoria
cu entuziasm și va conduce la „B10-necesităţi” cu rezultantele
depsi cu moartea.”6
Este relevantă asemănarea împlinirea fiecărui individ”.8
„B-valori”11, „B-cunoaştere”,
cu sistemele închise din staPe de altă parte, sitemele „B-dragoste”, etc.
tele cu regim totalitarist pro- deschise bazate pe politici soMaslow acordă importan5
Viziunea omului asupra lumii şi asupra lui însuşi cf. C. G Jung, Puterea sufletului – antologie, trad Dr. Suzana
Holan, Ed. Anima, Bucuresti, 1994, pag. 19

6
7
8
cez
9
10
11

https://ro.wikipedia.org/wiki/Thomas_Morus#Utopia
Ibidem
http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/charles-fourier-socialismul-utopic-fran-

Termenul „deficienţă” este folosit cu sensul de elementar, necesar pentru o viaţă normală.
B - Being-nevoi, metanecesităţi, metanevoi
Adevărul, bunătatea, frumuseţea, totalitatea, transcenderea dihotomiilor, viaţa (procesualitatea), unicitatea,
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ţă unei stări care defineşte fiinţa
umană şi anume „experienţa de
vârf”. Aceasta este precedată de
starea de acţiune orientată spre
atingerea obiectivelor, efort
motivat de realizare, caracterizată de tensiune interioară, neîmplinire, aspiraţie. Pe de altă
parte starea finală a acţiunii sau
„experienţa de vârf” este „un
sentiment special de trăire a
succesului pur”12, fiind caracterizată de lipsa de dorinţe, epuizarea scopurilor, lipsa „D-necesităţilor”, realizarea integrării
de sine, liniştea sufletească. În
filosofia greacă o astfel de stare este numită „apatheia”, iar în
religiile orientale - „nirvana”.
În 1999, avea să fie fondat
un nou subdomeniu în cadrul
psihologiei, acela al psihologiei
fericirii.13
Studiul fericirii a dezvoltat două orientări: hedonică şi

eudaimonică. Fericirea în sens
hedonic este cea propusă de hedonism14, iar cea eudaimonică
presupune o trăire în conformitate cu ceea ce eşti, ca rezultantă a autocunoaşterii15.
În psihosociologie, ter
menii „fericire” şi „stare de bine
subiectivă” sunt interşanjabili16
în contextul „safety net”, ca
factori ai bunăstării cetăţeanului.17
„Starea de bine subiectivă” reprezintă „evaluările cog
nitive şi afective ale unei persoane referitoare la viaţa sa.
Aceste evaluări includ reacţiile
emoţionale faţă de evenimente,
ca şi judecăţile cognitive referitoare la satisfacţii şi împliniri.
În consecinţă, starea de bine
subiectivă este un concept larg,
care include experienţe emoţionale plăcute, trăirile afective
negative şi înalta satisfacţie cu

viaţa.”18
Carol D. Ryff conchide
că starea de bine subiectivă trebuie abordată din şase unghiuri:
“acceptarea de sine (o evaluare
pozitivă a sinelui şi a propriei
vieţi), dezvoltarea personală,
aflarea unui scop în viaţă, relaţiile pozitive cu ceilalţi, abilitatea în rezolvarea diferitelor situaţii (capacitatea de a face faţă
situaţiilor de viaţă personale şi
din ambientul înconjurător) şi
autonomia. Starea de bine subiectivă variază în funcţie de
vârstă, apartenenţa la gen, statusul socio-economic, statusul
etnic, cursul vieţii, contextual
cultural concret.”19
Catrina Cosmin Ștefan,
clasa a XI-a C
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Micii artişti
Felicitări de 8 Martie realizate de elevii clasei a II-a B

Coordonator: Profesor pentru învățământul primar
Claudia Ruiu
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MENS SANA IN CORPORE SANO

TURNEUL DE FOTBAL
CUPA TYMBARK

Turneul de fotbal Cupa Tymbark a fost organizat pentru prima oară în Polonia, acum 17 ani. Sponsorul principal al competiției este brandul Tymbark,
parte a grupului Maspex Wadowice. În Polonia, denumirea turneului este „Cupa Tymbark. Din curtea
şcolii pe stadion!”. În această țară, în cei 17 ani de
existență, au participat peste 1,5 milioane de copii cu
vârste cuprinse între 6 și 12 ani.
În România, competiția s-a desfășurat la nivel
național în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice și Federația Română de
Fotbal. Conform unei declarații a domnului Răzvan
Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal,
«Alături de Tymbark, dezvoltăm un nou proiect competițional și o nouă etapă de selecție în încercarea de
a descoperi tineri talentați. Suntem onorați de acest
parteneriat și am convingerea că succesul acestui
demers va contribui direct la dezvoltarea noilor generații de performeri în fotbalul românesc». (http://
cupatymbark.ro/despre)
Krzysztof Grabowski, Președinte Tymbark
Maspex România a declarat: «Tymbark Maspex România este preocupată de implicarea în activități care
vizează dezvoltarea armonioasă a copiilor. Fotbalul
este un sport foarte îndrăgit și practicat de mulți co-

pii cărora dorim să le oferim, prin această competiție, posibilitatea de a li se descoperi talentul și de
a-și îndeplini visul de a deveni campioni. Totodată,
suntem siguri că spiritul de competiție și fair-play-ul
întâlnite în sport vor face din acești copii campioni
la fotbal și în viață». (http://cupatymbark.ro/despre)
Miodrag Belodedici, românul care a câștigat
de două ori Cupa Campionilor Europeni a fost alături de micii fotbaliști, iar prezența lui a stârnit emoții
atât între cei mici, cât, mai ales în rândul celor mari,
părinți, profesori, arbitri, oameni care au trăit sau au
citit istoria fotbalului.
Competiția s-a desfășurat pe două fronturi, atât
pentru fete, cât și pentru băieți, pe grupele de vârstă
U8, U10 și U12. La grupa de vârstă U8, etapa zonală (municipală, în cazul nostru) a fost considerată
și etapă finală. La grupele U10 și U12, după desfășurarea etapelor pe școală sector și municipiu/zonă, a
urmat și o etapă finală, la nivel național, desfășurată
la Ploiești, pe stadionul Ilie Oană.
Dintre echipele Liceului Teoretic “Dante
Alighieri” s-a remarcat echipa de fete U8 care,
sub îndrumarea prof. Irina Băițel, a reuși să iasă
învingătoare în etapa pe municipiu, câștigând astfel
Cupa Tymbark dedicată acestei categorii de vârstă.
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După două victorii înregistrate în grupă, fără a primi
nici un gol (3-0 și 4-0), inimoasa echipă a fetelor din
Dante a jucat finala cu o dăruire admirabilă, reușind
să câștige cu 3-0. Astfel, pe lângă Cupa mult râvnită,
titlul și trofeul pentru „Golgheterul turneului” a revenit tot unei sportive a liceului nostru. Numele ei
este Dincă Ana-Maria, iar un grup de tineri reporteri
(în devenire) din clasa a III a D s-au grăbit să îi ia un
interviu:
R: Te rugăm să ne spui câteva lucruri despre
tine.
A: Mă numesc Dincă Ana Maria, am 8 ani și
sunt elevă în clasa a II a la Liceul Teoretic „Dante
Alighieri”.
R: Ați obținut locul I în etapa pe București a
turneului Cupa Tymbark. Ați crezut de la început că
veți câștiga?
A: Da, am crezut de la început că vom câștiga,
deoarece doamna profesoră de sport Irina Băițel ne
spunea mereu acest lucru.
R: Cum te-ai simțit la fiecare meci? Cum te-ai
înțeles cu coechpierele pe teren?
A: La fiecare început de meci am fost emoționată, dar la sfârșit am fost fericită. Cu coechipierele
m-am simțit excelent, am fost o adevărată echipă.
R: Ce ai simțit când ai câștigat finala?
A: Când am jucat ultima partidă (finala) și am
văzut că adversarele nu ne-au dat nici un gol, iar noi
am ajuns la 4-0, am simțit mândria victoriei, mai ales
că majoritatea golurilor au fost date de mine.
R: Noi am văzut la DigiSport secvențe din
concurs și de la festivitatea de premiere. Stii ceva
despre cel care v-a înmânat medaliile?
A: Da, este Miodrag Belodedici, fost jucător la
echipa Steaua și la echipa națională a României.
R: La anul vei mai participa la Cupa Tymbark,
având în vedere că veți scimba categoria (veți trece la
U10), unde este mai greu, pentru că reprizele de joc
sunt mai lungi?
A: Da, normal că voi participa, chiar dacă reprizele vor fi mai lungi, mă bazez pe echipă.
R: Se spune că sportul este un mijloc de a-ți
face noi prieteni. Ți-ai făcut vreun prieten/prietenă
la acest concurs sau la altă competiție la care ai participat?
A: Eu fac sport de mai mulți ani, fac înot și
triatlon și am foarte mulți prieteni. Unii, de la acest
concurs, iar alții de la concursurile la care am participat de-a lungul anilor la înot, la duatlon și la triatlon.
R: Îți mulțumim pentru timpul pe care ni l-ai
acordat și sperăm să ne mai acorzi un interviu și la
anul, după ce vei mai câțtiga un trofeu important!
A: Și eu vă mulțumesc pentru faptul că duceți
vestea victoriei noastre! La revedere!

Reporteri: Macovei Mara, Iordache Mathias, Matei Vlad, toți din clasa a IIIa D a Liceului Teoretic „Dante Alighieri”
http://www.digisport.ro/video/Sport/SPECIAL/Cupa+Tymbark+naste+viitorii+campioni+Belodedici+mentor+pentru+mi
http://frf.ro/comunicate/comunicate-frf/sa-incheiat-faza-zonala-a-cupei-tymbark-junior-cunoastem-campionii-u8-id21772.html
http://frf.ro/comunicate/comunicate-frf/sa-incheiat-faza-zonala-a-cupei-tymbark-junior-cunoastem-campionii-u8-id21772.html
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INTERVIURI CU MICII SPORTIVI
Inteviu cu Tamara Lospa
- Pentru început, te rog să te
prezinți.
- Numele meu este Lospa
Tamara. Am 8 ani și sunt în clasa
a II a C.
- Ce sport faci?
- Eu fac înot.
- De cât timp îl practici?
- Eu practic acest sport de
un an și jumătate?
- Cum ai ales sportul acesta?
- Părinții mei au vrut să fac
mișcare sau un sport și m-au adus
la înot.
- Ai vreun sportiv preferat,
vreun idol?
- Idolul meu este Camelia
Potec.
- De câte ori pe săptămână
te antrenezi?
- Eu mă antrenez de cinci
ori pe săptămână.
- Cum este un antrenament
obișnuit la sportul tău?
- Începem cu încălzirea și
apoi urmează mai greu.
- Ai participat la concursuri
până acum?
- Am participat la multe
concursuri.
- Povestește-mi ceva despre
antrenorul tău, despre felul lui de a
fi și cum te înțelegi cu el!
- Antrenorul meu se numește Armand Grecu și mă înțeleg
foarte bine cu el.
- Îți place la școală?
- Da, îmi place foarte mult
la școală.
- Care este materia/ora ta
preferată?
- Ora mea preferată este
sportul.
- Ce îți place să faci în timpul liber?
- Mie îmi place să citesc în

timpul liber.
Reușești să îți faci
timp și pentru
citit?
- Îmi fac
timp pentru citit și la prânz și
seara.
Care
este cartea ta
preferată?
- Cartea
mea
preferată este „Dragă
domnule Henshaw”
- Care este ultima carte pe
care ai citit-o?
- „Dragă domnule Henshaw”.
- Te joci mult la PC/telefon/
tabletă?
- Nu mă joc la tabletă sau
telefon.
- Altfel, la ce mai folosești
computerul?
- Nu folosesc computerul.
- În afară de sportul pe care
îl practici, ce alt sport îți mai place?
- Îmi mai place atletismul.
- Ai prieteni printre colegii
de antrenament?

- La bazin, prietenele mele
sunt Daria și Cătălina.
- Cu care te înțelegi cel mai
bine, cu cei de la sală sau cu cei de
la școală?
- Mă înțeleg mai bine cu
prietenii de la școală.
- De ce?
- Pentru că sunt mai calmi.
- Ce sfaturi i-ai da unui copil care ar dori să înceapă practicarea sportului pe care îl practici tu?
- Sfatul meu este să muncească și să nu se lase de sport.
- Care este visul tău legat de
sport?
- Visul meu este să am numai rezultate bune.
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Interviu cu
Chirvasiu Ana
- Pentru început, te rog să
te prezinți.
- Numele meu Chirvasiu
Ana, am 9 ani și sunt în clasa
a-III-a D
- Ce sport faci?
- Eu practic judo și dansuri.
- De cât timp le practici?
- Judo îl practic de 4 ani,
iar dansurile de 3 ani.
- Cum ai ales sporturile
acestea?
- Părinții mei m-au dus la
mai multe activități extrașcolare și astfel am descoperit dansurile. Judo l-am descoperit când
niște băieți m-au lovit și eu am
venit plângând acasă. Atunci
am decis să practic un sport de
auto aparare.
- Ai vreun sportiv preferat, vreun idol?
- Nu.
- De câte ori pe săptămână te antrenezi?
- La judo avem trei antre-

namente pe săptămână, iar la
dansuri două.
- Cum este un antrenament obișnuit la sportul tău?
- La judo facem o grămadă de tehnici, mișcări și exerciții fizice de viteză și forță. La
dansuri practic: aerobic, modern și popular.
- Ai participat la concursuri până acum?
- Am participat la multe
concursuri.
- Care consideri că este
performanța ta cea mai bună?
- La judo am obținut de
curând examenul de centură
portocalie, iar la dansuri în general iau cu echipa mea locul I
la toate concursurile unde mergem.
- Povestește-mi ceva despre antrenorul tău, despre felul
lui de a fi și cum te înțelegi cu
el!
- Antrenorul de la judo
este destul de exigent, dar se
și joacă mult cu noi la antrenamente. Doamna antrenoare de
la dansuri este o femeie ener-

gică, plină de viață, care pune
mereu suflet în ce face. Uneori
ne mai și ceartă.
- Îți place la școală?
- Uneori.
- Care este materia/ora ta
preferată?
- Nu am o singura materie
preferată, am mai multe: română, sport și engleză.
- Ce îți place să faci în
timpul liber?
- Îmi place să patinez și
să creez haine pentru păpuși la
mașina mea automată de cusut.
- Reușești să îți faci timp
și pentru citit?
- Da.
- Care este cartea ta preferată?
- Cartea mea preferată
este „ Harry Potter”
- Care este ultima carte pe
care ai citit-o?
- „George și miraculosul
său medicament”
- Te joci mult la PC/telefon/tabletă?
- Când am timp, seara sau
în weekend.
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Interviu cu
Papa Teodor Adrian
- Pentru început, te rog să
te prezinți.
- Sunt Papa Teodor Adrian, am 8 ani și sunt în clasa a
II a C.
- Ce sport faci?
- Fac fotbal, la clubul
ACS Ilie Oana București.
- De cât timp îl practici?
- Practic fotbalul de la
vârsta de 4 ani.
- Cum ai ales sportul ăsta?
- Am ales acest sport datorită fratelui meu, el este cu doi
ani mai mare decât mine.
- Ai vreun sportiv preferat, vreun idol?
- Sportivul meu preferat
este bineînțeles un fotbalist –
Cristiano Ronaldo, îmi place
cum joacă fotbal și de multe ori
încerc să joc la fel ca el. Pe teren
mi se mai spune și “Cristiano”,
iar pe tricou am același număr
ca și el – 7.
- De câte ori pe săptămână te antrenezi?
- Am 3 antrenamente pe
săptămână, sâmbătă și duminică am meciuri în campionat sau
turnee.
- Cum este un antrenament obișnuit la sportul tău?
- Antrenamentele durează
1.5 ore, începem cu o încălzire
ușoară, apoi exerciții tactice și
la final jucăm fotbal.
- Ai participat la concursuri până acum?
- Am participat la mai
multe turnee de fotbal, de doi
ani participăm la campionatul
de fotbal pentru copii pe București, la Cupa Bucureștiului și
Cupa României.

- Care consideri că este
performanța ta cea mai bună?
- Am avut mai multe performanțe, mi-e greu să aleg una
din ele: împreună cu echipa am
câștigat la vârsta de 5 ani Locul I la Brașov Indoor Cup, un
turneu la care participă echipe
din toată țara. Au urmat încă
11 medalii de locul I la diferite turnee din București (printre
care Sparta Winter Cup, Sparta
Spring Cup, KinderCup Catena,
Cupa Juniorul, Cupa României,
Holliday Winter Cup), 3 medalii
de locul II (Brașov Indoor Cup,
Cupa Bucureștiului) și o medalie de locul 3 (Cupa Clinceni).
Am câștigat Cupa României în
2015, in 2016 am ieșit pe locul
3 pe București în campionat și

în prezent suntem pe locul I în
campionat fără nici o înfrângere, cu 3 etape înainte de încheierea campionatului.
- Performanța de care sunt
mândru ar fi că am fost ales căpitanul echipei de către domnul
antrenor și toți colegii mă susțin
și sunt alături de mine.
- Povestește-mi ceva despre antrenorul tău, despre felul
lui de a fi și cum te înțelegi cu
el!
- Domnul antrenor este un
om bun, calm, vorbește frumos
cu noi, ne încurajează și atunci
când avem un meci mai slab. În
turneele din țară are grija de noi
și ține locul părinților. Mă înțeleg foarte bine cu el, este antrenorul meu de aproape 5 ani.
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- Îți place la școală?
- Îmi place foarte mult la
școală.
- Care este materia/ora ta
preferată?
- Materia preferată este
matematica, iar ora preferată
este cea de sport, mai ales când
doamna ne dă voie să jucăm
fotbal.
- Ce îți place să faci în
timpul liber?
- În timpul liber îmi place să mă joc pe tabletă, să mă
plimb cu bicicleta și să joc fotbal în parc, cu prietenii.
- Reușești să îți faci timp
și pentru citit?
- Da, citesc uneori înainte
de culcare.
- Care este cartea ta preferată?
- Cartea mea preferată
este Harry Potter.
- Care este ultima carte pe
care ai citit-o?
- Ultima carte citită a fost

“Marele uriaș prietenos”.
- Te joci mult la PC/telefon/tabletă?
- Mă joc pe tableta aproximativ 1 oră pe zi.
- Altfel, la ce mai folosești computerul?
- Îl folosesc pentru teme
și pentru a asculta cantecelele
de la italiană.
- În afară de sportul pe
care îl practici, ce alt sport îți
mai place?
- Îmi place să joc tenis de
câmp și de masă.
- Ai prieteni printre colegii de antrenament?
- Da, toți colegii din echipă sunt prietenii mei.
- Cu care te înțelegi cel
mai bine, cu cei de la sală sau
cu cei de la școală?
- Mă înțeleg mai bine cu
colegii de la sală.
- De ce?
- Petrecem mai mult timp
împreună: ne întâlnim zilnic în

parc dacă este vreme frumoasă,
mergem la cinema, în turneele
din țară dormim împreună, facem foarte multe lucruri împreună, suntem o echipa!
- Ce sfaturi i-ai da unui
copil care ar dori să înceapă
practicarea sportului pe care îl
practici tu?
- Să-l asculte pe domnul
antrenor, să fie cuminte, să joace fotbal de plăcere nu pentru
a face pe plac părinților, să fie
serios.
- Care este visul tău legat
de sport?
- Visul meu este să ajung
un mare fotbalist, să joc la Real
Madrid și în echipa națională a
României.
- Cum ai vrea să fii peste
10 ani?
- Peste 10 ani aș vrea să
fiu în primul rând sănătos, să
pot continua școala și să fac
ceea ce îmi place cel mai mult –
să joc fotbal!

Prof. Băițel Iria
Coordonatorul rubricii Men sana in corpore sano
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DE CE SĂ CITEȘTI?

Știm cu toții că există o criză a structurilor infodocumentare, că bibliotecile clasice par a fi în colaps și au
nevoie să creăm azi o altă identitate a bibliotecii. Structurile infodocumentare sunt supuse schimbării în contextul
dezvoltării extraordinare a Internetului și a noilor tehnologii de informare și comunicare. Suntem supuși unui hățiș
de informații și trebuie să fim capabili să le selectăm pe
cele relevante. Sistemele informaționale eficiente ajută comunitățile umane să împărtășească informații, să aspire la
creșterea calității cercetării, iar un rol important îl are comunicarea în toate sensurile într-un univers bazat pe structuri deshise și flexibile, care să îmbine trecutul cu prezentul
și cu viitorul. Biblioteca trebuie să își păstreze rolul său de
instrument pentru conservarea gândirii umane.
În contextul globalizării și a intensificării ritmurilor
de dezvoltare ale formelor de comunicare nevoia de informație a devenit generală și fiecare dintre noi este utilizator
de informații, dar acest flux de informații nu asigură neapărat progresul cunoașterii, iar ritmul dezvoltării noilor
tehnologii poate duce la un public saturat și ignorant.
Proiectul bilateral „Educație pentru informație”
prin care s-au înființat și în România Centrele de Documentare și Informare, la începutul mileniului, a adus un
suflu nou bibliotecilor școlare. Centrul de documentare şi
informare (CDI) este un spaţiu de formare a elevilor în domeniul utilizării informaţiei, îndeosebi a celei pe care se
bazează achiziţia cunoştinţelor şcolare şi, în acelaşi timp,
este cadrul primitor pentru fiecare elev, răspunzând nevoii
de cunoaştere şi curiozităţii acestuia. Acest centru de resurse este pentru elev imaginea structurilor pe care el le
va frecventa mai târziu, ca adult: biblioteca universitară,
centre de documentare specializate, biblioteca/mediateca
municipală, judeţeană s.a.
CDI oferă elevului ocazia de a cunoaşte acest tip de
structură, de a învăţa să se servească de ea şi să participe,
prin intermediul ei, la o veritabilă activitate culturală şi ştiinţifică. CDI oferă posibilitatea profesorilor să desfăşoare
cu elevii activităţi diverse şi atractive într-un spaţiu necon-
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venţional, unde pot beneficia de mijloace variate de instruire. El pune, prin intermediul profesorului documentarist
şi al bibliotecarului, la dispoziţia elevilor şi a profesorilor,
toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii şcolare
sau pentru lărgirea orizontului cultural al elevilor.
Situat în inima instituţiei şcolare, CDI concentrează
în acelaşi spaţiu un fond documentar de actualitate, pluridisciplinar şi multisuport, adaptat nevoilor utilizatorilor şi
specificului şcolii, mijloacele de documentare şi informare,
aparatura şi echipamentele care să permită exploatarea eficientă a fondului documentar.
Din dorința de a-mi îmbunătăți activitatea de profesor documentarist am efectuat un studiu de caz pornind de
la întrebări ca: „Vă place să citiți?”, „De ce credeți că este
important să citiți?”, „Cât de des mergeți la bibliotecă/CDI,
librării?”, „Dați exemple de două titluri de cărți pe care leați văzut/citit și v-au atras atenția?”, „Cum ați dori să arate
Centrul de Documentare și Informare din școala voastră?”,
„Cum v-ar plăcea să fie profesorul documentarist?”
Scopul declarat al acestui simpozion este acela de
a sensibiliza și de a implica profesorii documentariști, bibliotecarii școlari și elevii în utilizarea resurselor informaționale și de a promova Centrele de Documentare și bibliotecile școlare.
Analizând răspunsurile elevilor de nivel liceal (mam adresat în special lor) am aflat că își doresc un Centru
de Documentare și Informare modern, cu noutăți editoriale, cu un profesor documentarist amabil, care să aibă răbdare cu ei, care să le propună activități interesante, care
să îi însoțească în vizite la muzee, să meargă împreună la
spectacole. Nu le-am impus o formă anume a răspunsului,
astfel că m-a impresionat în mod special răspunsul unei
eleve din clasa a XI-a D, Anghel Alina Ioana. Cu acceptul
ei, voi reproduce mai jos un eseu legat de lectură.
Liurcă Valentina,
profesor documentarist
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DE CE SĂ CITEȘTI?

O întrebare pe care o aud destul de des și de fiecare
dată mii de răspunsuri îmi trec prin minte, dar păstrez tăcerea fiindcă plăcerea lecturii nu se poate exprima în cuvinte,
ea trebuie simțită. Nu poți convinge pe nimeni că a citi este
un lucru minunat. Oricine se va convinge singur de acest
lucru atunci când este hotărât să descopere tainele acestei
lumi… Așa că întrebarea mea pentru cei care nu iubesc
lectura este “Voi de ce nu citiți?”
Ajungem să citim tot mai rar fiindcă noi, oamenii
suntem într-o fugă continuă. Apar tot mai multe priorități,
iar cititul este exclus de pe listă atunci când oamenii simt
că viața o ia înainte, iar ei rămân și privesc cum clipele
se scurg. Am învățat multe lucruri de-a lungul vieții mele,
deși nu pot spune că sunt foarte experimentată, dat fiind
faptul că sunt încă un copil. Am învățat că eșecul este inevitabil atunci când încerci să faci mai multe lucruri în același timp. Ar trebui să ne alocăm timp pentru fiecare acțiune pe care vrem să o ducem la bun sfârșit și să acordăm
maximum de atenție atunci când ne propunem să facem
ceva. Ce faci în momentul acesta ar trebui să fie cel mai
important lucru, să traiești clipa cu maximum de intensitate
pentru a crea o reușită.
Personal, eu apreciez orice tip de lectură. Doamna
dirigintă ne spune deseori: “Ai atâtea vieți, câte cărți ai citit”, iar acest îndemn, auzit pentru prima dată, a avut un
impact asupra mea. Cu cât o auzeam mai des, impactul a
rămas același dar motivația creștea. Îmi face o deosebită
plăcere să răsfoiesc orice tip de carte, dar bineînțeles că
există unele anume care ocupă un loc special în inima mea.
Datorită domeniului care mă pasionează, acela fiind psihologia, cărțile care mă atrag cel mai mult sunt cele
legate de dezvoltare personală și cu teme motivaționale. O

carte bună îți hrănește atât mintea cât și sufletul. Una dintre
cărțile mele preferate este “Viața ca o țeapă” de Alan H.
Cohen pe care am citit-o de două ori. Prima dată nu aveam
vârsta potrivită pentru a înțelege conținutul și nu am rămas
deloc plăcut impresionată. După câțiva ani am citit-o din
nou și percepția pe care am avut-o față de conceptul cărții
a fost alta. Citită din nou, la momentul potrivit, a devenit
cartea mea preferată. Este cu siguranță pe lista mea de recomandări datorită povestirilor expuse de către autor din
care reies multe concluzii la care ar trebui să reflectăm.
La Centrul de Documentare și Informare al liceului se pot găsi numeroase cărți domenii diverse, cărți care
ne pot fi de folos la școală sau în viață. Pe 16 februarie
2017am sărbătorit Ziua Internațională a Cititului Împreună, iar doamna dirigintă ne-a pus să ne alegem fiecare câte
o carte iar apoi sa explicăm de ce am facut aceea alegere.
Am rămas placut surprinsă când am auzit raspunsurile colegilor mei și am realizat cât de multe informații diverse se
aflau în acea încăpere. Unii au ales cărți despre alimentația
rațională, alții cărți despre matematică sau cărți de ficțiune
ale unor autori străini. Eu am ales două cărți care m-au
impresionat doar din cele câteva pagini pe care am reușit să le rasfoiesc în acel timp limitat. Una dintre ele era
de poezii, poezii care mi-au încălzit sufletul în momentul
citirii, iar cea de-a doua din domeniul meu favorit. Cu toate că în Centrul de Documentare și Informare se află cărți
numeroase, sunt de părere că Centrul de Documentare și
Informare ar trebui îmbunătățit de către profesori și de către elevi împreună.
Anghel Alina Ioana - elevă, clasa a XI-a D
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Androgin
Îți pot plăti cumplita iboste
Cu altceva decât cadavre?
Sunt trupuri sadice și caste,
Sunt struguri în ale lor coaste,
Trec sufletul lor în cadastre,
Mut inima lor în reci astre.
Tu-mi juri râvnire-mpătimată,
Eu torn în cămașa-ți de in
Al vieții vin, al sorții chin,
Din răni adânci, trupul sangvin
Ci ochii-i de acvamarin,
Purul meu iubit androgin.

Daughter Of Feather
Heed the light of the moon, the mess,
The bright night’s speculum with her tress;
She’s standing above my slumberless glance,
My body is shivering, she holds me in trance.
The sepulchral dark in my room’s stading still,
The spasm in my legs is feral, I feel.
My thumbs wuth their nails are livid and dead,
My womb is a void, defunct and not fed.
The night will not go, I wait for death’s kiss,
He’ll take me to rest in the scarce of Abyss
And tough I’ll be gone, I yet long to tell:
I’m the daughter of feather and mother of hell.

Selenit
Cu ochii goi și albi, privesc în infinit.
Cu ochii goi și albi – un trup de selenit.
Cu brațe feudale, cu palmele-i de foc,
Două aripi suflă jale într-al meu nenoroc.
Sfărâmă-mi viețuirea căutându-mi meteahna,
Și nu mă ridica când trupul meu rănit
Se zvârcolește-n deznădejde, în pâcla ta de pahna,
Răzleț în învelișu-i de mult îmbătrânit.
Cu ochi defuncți și reci, privesc în dezolare,
Cu ochi nevinovați de a ta-nfiorare…
Nebun ajunge omul în crugu astei lumi,
Nebun ajung și eu, searbat în mine însumi.

Naeimi Diana, clasa a XI-a F
Desen Radu Ioana Andreea, clasa a IX-a G
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Studiare mi aiuterà
A conoscere bene questa terra
Io avrò molti amici,
E farò tutti felici!

L’amore è qualcosa di speciale
Ti dà ali per volare.
Con amore niente non è banale
l’amore è una montagna
dove tutti noi dobbiamo sciare

Luican Mihnea, clasa a IX-a E
Oggi è un giorno speciale,
Perché è un giorno nel quale,
Sebbene non indossi gli occhiali
Non posso stare male! 		

Ţocu Ioana, clasa a IX-a E

Rogojinaru Andra, clasa a IX-a E

Da qualche parte
Da lontano
In una primavera appena arrivata,
Io mi son svegliata
Tra gli uccelli colorati,
E tra i fiori profumati. 		
Che odore, che splendore
Ha il mio piccolo fior!
Può essere viola, rosa o bianco
Ed il suo nome è giacinto 		
			
Gheorghe Maria, clasa a IX-a E

Amore,					
Un sogno che non muore,			
Un Paradiso che non puoi capire,
Un bell’idea che ti fa sorridere.		
Ho bisogno di Lei,
Come un marinaio ha bisogno del mare
Come un bambino ha bisogno di sua madre
Questo è tutto per cui Io vivrei
						
Marin Andrada, clasa a IX-a E
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L’amico
Guardo una foto e dico
Questo era il mio amico
Ora l’ho perduto
E senza di lui son caduto.
Io sto qua
E lui sta di là
Dove sia, non lo so
Ma tra poco lo scoprirò.
Mi guardo nello specchio
E vedo un vecchio
L’amico non l’ho trovato
Ma se fosse stato qui, l’avrei abbracciato.
È tardi ad Aosta
Qualcuno bussa alla porta
E quella persona trasporta
Una notizia corta, ma assai tosta…
LUI NON C’ERA PIÙ ….!
Piersanti Cristian, clasa a IX-a E
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Lebăda Neagră
icaturile de ploaie băteau în geam cu
putere, ele păreau infinite și dornice
să își facă simțită prezența. Ochii
mari și albațri ai Elenei priveau ațintiți spre oamenii care încercau să se adăpostească cum puteau de schimbarea de vreme bruscă, spre adolescenții care se bucurau de această oportunitate de
a se distra puțin.
Elena s-a ridicat în picioare, s-a îndreptat
spre dulap unde și-a găsit costumul de balerină
vechi, un val de nostalgie a cuprins-o treptat, pe
măsură ce își aducea aminte de începutul ei în
această călătorie lungă din lumea baletului. S-a
îmbrăcat în fusta care, din fericire, încă o mai
cuprindea. Și-a pus o pereche de mănuși albe și
lungi care se asemănau cu cele pe care puteai să
le vezi în sălile de bal din trecut la doamnele din
înalta societate. Și-a aranjat părul blond și lung,a iesit din apartamentul pe care îl închiriase de
când a ajuns în New York, având atât de multe
vise și speranțe care creșteau și se intensificau
pe zi ce trece. A coborât scările în grabă simțind
mici furnicături pe șira spinării, fiecare nerv din
corpul ei încerca să o avertizeze, dar ea nu a băgat
de seamă.
Un adevărat joc haotic al naturii care își
revărsa toată furia și supărarea se petrecea acum
afară. Vântul îi biciuia fața palidă, brăzdată de câteva riduri de expresie. S-a aplecat și a lăsat la un
loc destul de adăpostit telefonul, a pornit melodia
„Lacul lebedelor” de Tchaïkovski. A început să
danseze, părea că este un înger care a decis să
le arate oamenilor de ce este în stare. Numai că
nimeni nu o vedea de data aceasta.
S-a prăbușit pe asfaltul rece de la extenuare, lacrimile îi curgeau pe obrajii fini dar pe față
avea un zâmbet mic având o figură greu de înțeles. Era fericită și tristă. Era lebăda neagră și
lebăda albă. Era perfectă. Trebuia să învețe să
lupte cu interiorul ei, să nu renunțe la identitatea
ei sau să lase lebăda neagră să pună stăpânire pe
toată ființa ei. A inchis ochii auzind cum timpul
se scurge și cum natura se liniștește încet, încet.

P

Text și desen
Burcea Andreea Valentina,
clasa a XI-a D
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Lucrările care vor participa la concursul
„Visător prin Univers“

Coordonator prof. Paraschiva Gălușcă

Dobre Teodor, clasa a V-a C - UNIVERSUL

Herman Andreea Ingrid, clasa a V-a C - DRUM PRIN GALAXIE
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Ionescu David,
clasa a VI-a B PORTRETUL
UNIVERSULUI

Niculescu Alessia,
clasa a VI-a B ZODIA TAURULUI

Răducan Ana-Maria,
clasa a V-a C NEBULOASA

