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DIN CLASA
VIRTUALĂ

 De-a lungul timpului, s-au afirmat viziuni diferite
asupra rolului și locului profesorului la clasă, în funcție
de modelul pedagogic afirmat, de la imaginea
profesorului ca instanță absolută, cel care trebuie să
transmită cât mai multe informatii, până la imaginea
modernă a profesorului ca mediator între elevi, ca un
ghid pe drumul învățării. . 
 În ultimul an, în contextul școlii online, profesorul a
fost nevoit să își asume și rolul de manager al clasei
virtuale, întâlnind noi provocări care înseamnă o
schimbare în abordarea managementului clasei. 
 Câteva dintre provocările întâlnite de profesorul aflat
în această nouă ipostază:
1.Una dintre marile provocări- -lipsa de control asupra
mediului de învățare (nu mai este sala de clasă), mediul
de interacțiune nou și relația de comunicare profesor-
elev, elev-profesor. Profesorii și elevii deopotrivă sunt
în situația de a descoperi noi moduri de conectare
socială.
 Comunicarea este o activitate suport pentru învățare,
iar provocările întâlnite înseamnă bariere în
comunicarea autentică și relaționarea umană, având în
vedere că profesorul era obișnuit cu o interacțiune
directă, o comunicare verbală, nonverbală și
paraverbală cu toți elevii, simultan, într-un mediu de
învățare controlat.  

PROF. STAN
MAGDALENA
PROF. AGAPIE ELENA

Cadrul didactic nu mai poate controla acest mediu-
nu știe cât de confortabil se simt elevii săi, în ce
condiții participă la oră, este dificil să urmărească
notițele elevilor și să obțină feedback-ul pentru
corectarea promptă sau pentru confirmarea
achizițiilor. În sala de clasă, feedbackul verbal era
completat de comunicarea nonverbală, iar profesorul
primea astfel un feedback de la toți elevii săi.
Diminuarea comunicării nonverbale și utilizarea
mediată a paralimbajului specifice comunicării în
mediul online, pierderea unor indicii pe care o bună
comunicare nonverbală le putea produce pentru
susținerea comunicării verbale atrag bariere de
comunicare și reprezintă provocări pe care
profesorul trebuie să le depășească. Intervin în clasa
virtuală și alte elemente care induc un stres asupra
comunicării: faptul că poți fi înregistrat, faptul că
poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi,
iar în cazul elevilor, nu doar de profesorul lor),
faptul că materialele trimise devin practic resurse
deschise. 
 Comunicarea online înseamnă însă și depșirea unor
bariere, deschiderea unor oportunități de interacțiune
în mediul educațional: de exemplu, la activitățile
extrașcolare (dar poate fi și în cadrul unei ore de
curs), putem interacționa rapid, indiferent de
distanță, cu oameni pe care nu îi putem întâlni decât
virtual, pentru a deschide curriculumul către
nonformal, către transdisciplinar și interdisciplinar,
către activități colaborative la distanță cu elevi și
profesori din alte țări
2.În mediul online, fiecare elev reprezintă pentru
cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în
învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu
probleme reale. 
 Chiar dacă profesorul cunoaște bine clasa și știe
cine are nevoie de sprijin suplimentar, interacțiunea
personalizată cu un elev anume în contextul în care
comunicarea nu este directă și totală, profesorul este
urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi
solicită atenția, este dificil de realizat.

on-line
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3. Monitorizarea ritmului învățării la distanță, evaluarea, accesul echitabil la educație sunt dificil de realizat (fără a ne
referi la dificultățile tehnice).
 În contextul senzației lipsei unui dialog autentic cu clasa, al dificilei administrări a probelor evaluative procesul de
predare, învățare, evaluare este diminuat, pierde din consistență și eficiență, având de suferit aspectul relațional,
dimensiunea cooperativă, realizarea obiectivă a evaluării și a feedback-ului O condiție absolut necesară pentru a
declanșa procesul de învățare este activarea motivației elevului și captarea atenției pozitive, iar acest lucru se poate
realiza numai stabilind o relație autentică de comunicare cu elevii. În cazul școlii online, este necesară mutarea
accentului de pe informație pe practica comunicării și o nouă abordare curriculară. Tranziția de la ora tradițională la
cea digitală va schimba modul de predare. Rolul unui profesor se modifica de la a livra conținutul, la a facilita
conținutul, a îndruma elevii spre acest conținut. Profesorii se vor concentra mai mult ca oricând pe crearea condițiilor
de explorare, în loc să ofere informații. Elevii pot fi ușori distrași, își pierd concentrarea și rețin mai puține informații
decât se așteaptă profesorii, deoarece elevul are acces la informația digitală, dar nu are o obișnuință de a învăța în
acest sens, numeroase alte studii arătând că obișnuința elevilor de a utiliza device-urile este în direcția programelor
de socializare, muzică și entertainment.
4. Autonomia cadrelor didactice si elevilor, mai multă auto-responsabilizare, inventivitate și curaj decizional pentru a
identifica soluții convenabile
Prin educația „la distanță” mai degrabă se poate orienta procesul de autoînvățare la elevi, se pot discuta proiecte de
lucru pentru acasă, se pot administra testări etc. decât să se realizeze predarea.  De asemenea, în cazul mutării școlii
în mediul online, rolul părintelui ca partener al cadrului didactic, nivelul de impliicare al familiei sunt în creștere,
deoarece părintele este unul dintre factorii care trebuie să gestioneze procesul de acasă și să se asigure atât de
funcționarea fizică a sistemului cât și de motivarea și implicarea elevului. Flexibilitatea profesorului se referă la
disponibilitatea de a proiecta și realiza activități de învățare variate, la împletirea activităților online sincrone cucele
asincrone, la alegerea diverselor medii de comunicare, la adaptarea continuă a activității. Profesorii pot propune
elevilor proiecte interdisciplinare și activități practice, experimente, investigații pe teme la alegere. Crește rolul
studiului individual (sub îndrumarea profesorului, desigur), fără această componentă, învățarea online nu se poate
realiza. 
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Învățarea asincronă este o componentă principală a învățării flexibile, elevii
învățând oricând, în ritm propriu.. Învățarea asincronă este benefică pentru
abordarea unor subiecte complexe, care necesită citirea cu atenție sau
reflecții profunde. 
 Un model care ar putea fi aplicat în învățământul liceal este Flipped
classroom (clasa inversată), presupune că pentru învățarea unui subiect/teme,
elevii se familiarizează cu subiectul propus în ritm propriu, la distanță – în
afara clasei, iar profesorul utilizează în timpul orelor metode active de
predare-învățare pentru clarificarea, aprofundarea și sistematizarea celor
învățate acasă. O activitate de tip flipped classroom presupune în afară de
organizarea distinctă, resurse create pentru învățarea independentă a elevilor,
dar și modalități de evaluare a acesteia, înainte ca elevul să participe la
activitatea didactică orchestrată de profesor față în față. Modelul flipped
classroom presupune trei activități distincte:
 1) parcurgerea conținuturilor înainte de lecție de fiecare elev în ritm propriu
– activitate asincronă; 
 2) activități interactive, exersare, cooperare și comunicare pe baza
conținutului studiat în clasă (activitatea sincronă online) ;
 3) consolidare, reflecție, evaluare după lecția propriu-zisă (activitate
asincronă).

Bibliografie:
1, Școala online. Elemente pentru inovarea educației- Raport de cercetare
evaluativă, București, 2020
2. Gabriela Grosseck, Dana Crăciun- Ghid practic de resurse educaționale și
digitale pentru instruire online, Editura Universității de Vest, 2020
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           Pe lângă numeroasele parteneriate educaționale derulate,
Liceul Teoretic „Traian”, București, continuă și în anul școlar
2019-2020 colaborarea cu asociația „Totul pentru tine”,
președinte domnul Ghiorghi Filip. 
           În cadrul parteneriatului, ce datează deja de patru ani, se
organizează activități extrașcolare ce au obiective: 

În semestrul I principalele activități desfășurate au fost:
Seminar pe tema integrării persoanelor cu dizabilități,
participanți: domnul Ghiorghi Filip, domnul Bogdan Predescu,
jurnalist Radio Romania Actualități, elevi din clasele a IX a și a
X-a.
Inițiere în tir cu arcul, campion paralimpic la tir cu arcul și înot
Ghiorghi Filip
Simultan de șah cu maestrul Costin Stroe, campion paralimpic.

„ C O N S I D E R Ă M  C Ă  A S T F E L  D E
A C T I V I T Ă Ț I  A U  U N  I M P A C T

E D U C A Ț I O N A L  M A J O R ”

TOTUL PENTRU TINE
- TOTUL PENTRU

ELEVI
Prof. Robertino Penciu, 

Director Liceul Teoretic „Traian”

integrarea persoanelor cu dizabilități prin activități sportive, 
promovarea manifestărilor sportive și a unui stil de viață sănătos în

rândul adolescenților, 
sprijinirea performanței paralimpice, 
eliminarea discriminării de orice tip, 
promovarea egalității de șanse în educație și în viața de zi cu zi
conștientizarea de către elevi a problematicii persoanelor cu

dizabilități, 
interacțiunea cu oameni care își trăiesc viața în scaun rulant dar fac

mai mult decât a supraviețui.
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CHEIA SUCCESULUI



În semestrul al II-lea seria activităților în cadrul acestui parteneriat a continuat
cu:
 Organizarea, alături de Comitetul Național Paralimpic, a Campionatului

Național de Tir cu arcul pentru paralimpici.
 Organizarea Campionatului Național de Tir cu arcul – tradițional, în colaborare

cu Federația Română de Tir cu arcul (Federație națională sub înaltul Patronaj
Regal al Casei Regale a României),
 Organizarea seminarului: „Povești cu viață”, Ediția a III-a.

Considerăm că astfel de activități au un impact educațional
major, observăm interesul crescut al elevilor noștri pentru

persoanele cu dizabilități și avem convingerea că putem face
mai mult pentru a contribui la integrarea acestora.

 De asemenea, ca urmare a drumului deschis prin inițierea din
cadrul acestui proiect, mai mulți elevi ai liceului sunt practicanți

ai tirului cu arcul, unii chiar cu rezultate remarcabile.
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ELEMENTE DE

ETNOGRAFIE ȘI FOLCLOR
DE

LUPESCU REBECCA-YASMIN, CLASA A

X-A C

 Primele dovezi istorice referitoare la
portul românesc datează din perioada
neolitică și din epoca bronzului,
regăsindu-le la niște statuete de lut ce
înfățișează femei îmbrăcate în cămăși
găsite în necropola de la Cârna, din sudul
Olteniei. O alta sursă arheologică
importantă o constituie monumentele
romane „Trophaeum Traiani” de la
Adamclisi, Dobrogea și „Columna lui
Traian“ din Roma, pe care sunt
întruchipate imagini ale unor femei și
bărbați a căror veșminte prezintă
caracteristici întâlnite și la costumul
popular din ziua de azi.
 Costumul popular românesc constituie
unul din elementele de bază ale societății
materiale, dezvoltându-se odată cu
poporul român. „Cunoașterea acestuia
permite înțelegerea caracterelor proprii ale
poporului român și contribuie esențial la
definirea specificului etnic.

Mic istoric al portului popular

Cromatica (coloritul) motivelor constituie un alt element
specific, de o sobrietate remarcabilă, întrebuințându-se
culori de bază: roșu, negru, brun închis, albastru, anumite
tonuri de verde și violet. Peste toate, straiele românești
impresionează prin măiestrie și diversitate, distingându-se
în trecut prin zone etno-geografice de proveniență, prin
perioadele în care oamenii le purtau, ocupațiile acestora,
starea socială sau vârsta lor. În portul nostru popular se
îmbină utilul cu frumosul, realizându-se echilibrul necesar
între suflet și trup, menit, după spusele Sfântului Apostol
Pavel, să devină „templu al Duhului Sfânt”. Carevasăzică,
straiele populare sunt martore tăcute, dar mărturisitoare ale
credinței și pietății poporului nostru.
Fără a greși, putem afirma cu toată convingerea că portul
nostru românesc reprezintă emanația esenței spiritualității
sufletului poporului, deschis în fața celor ce doresc să-i
simtă pulsul, să-i deslușească și să-i aprofundeze tainele cu
vechime milenară. Elemente de bază al culturii spirituale și
materiale, straiele populare oferă referințe directe despre
modul de viață, gândire și activitate al înaintașilor, dar și
despre puterea lor creatoare, credința lor și modul ei de
manifestare. De aceea, portul popular rămâne o emblemă a
identității românești, reverberație a credinței strămoșești.
Sursa:  sezatoareaurbana.ro
doxologia.ro
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ISTORIC

 Una dintre cele mai cunoscute biblioteci ale
lumii a fost fondată de vechii greci în
cosmopolitul Egipt, în orașul ce a preluat numele
marelui cuceritor, Alexandru Macedon (356 –
323 î. Hr.). Biblioteca din Alexandria era cea mai
mare instituție de acest gen din antichitate, era
locul unde învățații lumii se formau și predau,
diseminând mai departe informația ce era la atât
de mare căutare printre eleni. Totuși, biblioteca
din Alexandria a fost considerată - și este în
continuare de către unii cercetători din domeniu –
drept un loc ce frizează fantasticul, aparținând
mai degrabă mitologiei decât realității. Acestui
fapt i se datorează relatările autorilor antici sau
medievali, care de cele mai multe ori se contrazic
în afirmații, cu precădere în ceea ce privește
dimensiunea clădirii bibliotecii și mărimea
colecțiilor de manuscrise. 
Marea Bibliotecă din Alexandria aparținea de
„Mouseion”, sau Muzeul, care era o instituție
formată dintr-o comunitate de cărturari ce trăiau
la comun.

BIBLIOTECA DIN ALEXANDRIA:
ÎNTRE MIT ȘI REALITATE

DE MUCENICU ANAMARIA-ALEXANDRA, BIBLIOTECAR

Acesta se afla în perimetrul palatului regal (încă o
dovadă a faptului că dinastia ptolemaică își crease o
imagine de protectoare a cunoașterii), unde era
construit un adevărat complex cultural. Spațiul dedicat
„Mouseionului” avea locuri de lectură, grădini
botanice, o grădină zoologică, săli de mese,
observatoare etc.  Muzeul era dedicat celor nouă muze
din mitologia greacă, în incinta clădirii regăsindu-se și
câte un altar care să le cinstească pe fiecare în parte.
Cu alte cuvinte, la început, Biblioteca era o instituție
cu caracter religios, având chiar și un preot care să
oficieze riturile necesare. Acest lăcaș al cunoașterii a
devenit secular abia odată cu instaurarea perioadei
romane.  Învățații de aici studiau și predau matematica,
astronomia, medicina și literatura, fiind sprijiniți de
regi, care le asigurau hrana și îi plăteau pentru a își
desfășura activitatea de cercetare.  În timpul lui
Philadelphos (considerat ca fiind perioada de aur a
bibliotecii), numărul cărturarilor atingea pragul de o
sută de persoane, deloc neglijabil pentru acele vremuri.  
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Numărul manuscriselor variază în funcție de sursă, dar cert este că el
rămâne un număr extrem de ridicat, atunci când este raportat la
posibilitățile vremurilor respective. Mai exact, în documentul
Scrisoare către Filocrat, atribuit secolului II î.Hr., autorul vorbește
despre existența a 200,000 manuscrise în biblioteca mare și 42,800 în
cea extinsă. Aullus Gellius face referire la 700,000 suluri în
biblioteca principală, în timp ce alți autori vorbesc despre 400,000. 
 Astfel, dimensiunea colecției este învăluită în mister, întrucât
numerele variază atât de mult.

Procurarea cărților era realizată atât prin achiziție, cât și prin furt. Dacă majoritatea
volumelor erau cumpărate din piețele ateniene și din Rodos, se pare că altele erau
obținute de pe vasele care ancorau în portul Alexandria. Mai exact, regii dinastiei
ptolemaice ordonau verificarea portului, iar dacă se găseau cărți, acestea erau luate
cu forța și copiate de cărturari. 
În concluzie, la Alexandria, în acea bibliotecă fantastică precum închipuirile din
vis, s-au pus bazele îndeplinirii celei mai mari dorințe a omului din toate timpurile:
setea de cunoaștere. Și, ținând cont de ecourile pe care această bibliotecă le
produce și în zilele noastre, este cert că pietrele de temelie aranjate în urmă cu
două mii de ani au fost perfect aliniate.

O bibliotecară pasionată de Grecia antică,
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V. Premianți la

talent
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Lucaci Cristian, Clasa a X-a C
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Pierșinaru Andreea
Mădălina, Clasa a IX-a C



MUNCA ȘI ANTRENORUL, TRAMBULINA
SPRE ELITA MONDIALĂ

           Lumea tenisului este
o lume mică. De obicei, sunt
aceleași nume care se rotesc,
iar antrenorii trec de la un
jucător la altul. Nu mulți au
norocul să fie pe aceeași
lungime de undă cu
antrenorul și să meargă pe
drumul performanței cu
acesta, mană în mană.

Un baiețel de doar trei ani
pășea timid pe zgura
terenului de tenis. Era
aproape cât racheta care avea
să îi fie cel mai de încredere
prieten pe drumul ales. Nici
nu stia ce trebuie sa facă, ce
postură a corpului să aibă, de
serve nici nu se punea
problema. Dar voia să învețe. 

Alături de el a venit un
bărbat care s-a așezat în
genunchi și i-a întins mâna,
spunându-i că îl cheama
Adi, Adi Milea, iar din acel
moment se vor juca
împreună. S-a bucurat și s-
au jucat vreme de trei ani,
după care, în locul lui Adi,
a intrat pe teren Marius.

Pe Marius Raicea îl știam din
poveștile care circulau despre
el ca și antrenor al lui Novak
Djokovic. Poveștile presărate
cu performanța unui român
printre bombe și tancuri, cănd
sârbii plateau de 10 ori
salariul mediu antrenorilor de
tenis aduși din afară pentru a
face performanță.
        

de Constantin Adrian, clasa a IX-a H 
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 Să fii antrenor e o treabă dificilă. Ai un rol extrem de important, dar in același timp ești
neajutorat odata ce meciul începe. Asta înseamnă că trebuie ca această relație să fie foarte
aproapiată, să fii pregatit fizic și mental pentru a face față situațiilor neprevăzute și
presiunii meciului.
Nu l-am perceput niciodată ca pe un antrenor, mai degrabă un prieten, un confident și cel
care îmi întindea mâna atunci când cădeam sau simțeam că e prea mult. Îl vedeam și
dimineața și seara, câteva ore pe zi. Că era sărbătoare sau vacanța, Marius era pe teren. A
crezut și crede mai mult în mine decât am crezut eu uneori. Așa s-a întâmplat și la finala
pe țară a calificărilor pentru Croația. Mi-a insuflat dorința de a câstiga și convingerea că
merit să fiu pe podium. La finalul concursului am fost pe locul 1, ceea ce m-a calificat la
finala din Croația, la categoria 14 ani. Am ajuns in Croația, am jucat, am dat ce am avut
mai bun și am terminat pe locul 3. La premieră, surpriză, toate țările aveau steaguri mari și
frumoase, dar neașteptându-se la rezultatul României, steagul nostru lipsea. Marius s-a
ridicat, nu a scos niciun cuvânt, s-a dus la autobuz și l-am văzut coborând scările cu un
steag mare, gata sa fie arborat la loc de cinste. 
          O relație fericită cu antrenorul poate să te facă un jucător mai bun, dar și un om mai
bun și poate să dezvolte acele parți din tine care au cel mai mult nevoie de ajutor.
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ÎNOTÂND SPRE VICTORIE

 Mă numesc Alina Zabalovici și sunt elevă în clasa a
X-a la LICEUL TEORETIC ”TRAIAN” din
Bucuresti. Aș putea spune că sunt un copil obișnuit.
Îmi plac muzica, prietenii, apa, marea, sportul. În
ultimii ani am facut o mare pasiune pentru polo și
aceasta îmi ocupă foarte mult timp.
 Mi-am început cariera de poloistă acum trei ani în
2018, cu echipa de junioare de la Rapid București
având ca antrenor pe dl. Eduard Rusu. În anul 2018-
2019 am fost vicecampioană națională la junioare 1
cu echipa Rapid București. 

Anul acesta, nemaiavând echipă de junioare la Rapid,
am fost împrumutată de club la echipa Dinamo
București, fiind antrenată aici de domnul Nenciu
Berttini tot la junioare, dar la două categorii de vârstă
diferite (U17 și U19). Înaintând in vârsta, tot în acest
an am ajuns în lotul de senioare al Rapidului. 

 Anul acesta, deși a fost un an ”diferit” pentru noi toți,
pentru mine a fost un an în care munca depusă la
antrenamente a fost rasplătită din plin. Astfel, împreună cu
colegele de la echipele la care activez, am devenit
campioane naționale reușind să câstigăm cele mai
importante premii din cariera noastră de până acum:
·Campionatul Național de junioare 1, 2020-2021 - cu
echipa Dinamo București
·Campionatul Național de junioare 2, 2020-2021 - cu
Dinamo București
·Campionatul Național de senioare, 2020-2021 – cu Rapid
București
  Începând din vara acestui an voi activa la lotul național de
junioare 2 (under 17).
 Polo-ul pe apă este un sport dur, de contact, practicat de
foarte puțini oameni. Din acest sport înveți sa iți respecți
colegul de lângă tine, să-ți respecți adversarul și să te faci
respectat. Le mulțumesc antrenorilor mei că, după 3 ani de
polo, m-au învățat nu doar să joc polo, ci m-au ajutat să-mi
croiesc un drum în viață. De asemenea, le mulțumesc
părinților și familiei care m-au sprijinit întotdeauna
necondiționat.

de Al�na Zabalov�c�, clasa a X-a C
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LITERATURĂ
ȘI IMAGINI

Pandemia a venit precum o năprasnică furtună,
iar noi oamenii am fost nomazii vieții loviți din
plin de ea. A fost întradevăr o catastrofă
medicală, economică și socială, însă din fericire
pentru mine și familia mea aceasta a reprezentat
o simplă perioadă de izolare, motiv pentru care
am și fructificat acest prețios timp în favoarea
lecturii. Una dintre cărțile mele preferate citite
în pandemie este "Despre păcate", scrisă de
către Sf. Ierarh Tihon din Zadonsk (1724 -
13.08.1783), iar mai jos am să vă explic de ce.                     

Această carte face parte din categoria celor
pentru care manifest cel mai mare interes,
adică teologia. M-a surprins limpezimea cu
care textul este zămislit. Toate ideile sunt
prezentate succint și în analogie cu concepte
fundamentale ale lumii înconjurătoare, astfel
încât fiecare poate percepe chintesența unui
subiect atât de stufos și controversat cum ar
fi păcatul. Este un material de studiu foarte
bun, atât pentru cititorul neinițiat în temă, cât
și pentru teologul doct. 

Leacul Literar
de Cristian Lucaci,
clasa a X-a C
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Fiecare fragment este numerotat de-a lungul fiecărui capitol, iar fiecare
capitol este însoțit de indispensabilul pasaj din Biblie. Lejeritatea cu care  Sf.
Tihon din Zadonsk găsește conexiuni între lumea spirituală și cea exterioară
mă fascinează mai mult decât textul propriu-zis, deoarece pentru mine
reprezintă o dovadă clară că ambele tărâmuri sunt zidite în perfect echilibru
ba chiar în simbioză, căci se influențează reciproc mai mult sau mai puțin în
cotidian. Totuși, un echilibru precar atât timp cât păcatul este la ordinul zilei
și face parte din rutina omului tot mai mult. Păcatul universal este evidențiat
pe tot parcursul cărții printr-o viziune evident ecleziastică care totuși
păstrează planeitatea și claritatea textului. Sf. Ierarh rus iși ia libertatea de a
se adresa direct cititorului prin mărci la persoana a II-a și iese din tiparul
scrierilor ortodoxe adesea, făcând loc pentru întrebări transmise direct
lectorului, precum un profesionist orator care se oprește din discurs spre a se
asigura că publicul pricepe mesajul. Este un izvor de liniște pentru mine în
care mă afund cu toate că locul de vărsare i-l cunosc.

Acest volum reprezintă pentru mine o adevărată susținere în a ține capul sus și
drumul drept oricare ar fi încercările, căci este insuflată categoric de Duhul Sfânt
spre mângâierea oricărui suflet ce păcatuiește fără măsură și de bună voie. În
lumea modernă și comodă, creștinismul este tot mai mult acuzat blasfemitor de
cutume depășite și de stilul de viață pustnic din mănăstiri, "Despre păcate", deși
scrisă în secolul al XVIII-lea, mi-a oferit exemple clare ale goliciunii păcatelor și
totodată mi-a oferit un adăpost împotriva acestei "furtuni" pandemice.
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Iubirea în opera lui Mircea Eliade 
de Ene Ioana Tatiana,
clasa a X-a F 
prof. coord. Larisa Rotundu

În acest articol îmi propun să aprofundez tema iubirii în operele lui Mircea Eliade,
respectiv romanul ,,Maitreyi’’ și nuvela ,,La țigănci’’.
Opera ,,Maitreyi’’ un roman exotic, iar ,,La țigănci’’ este o nuvelă fantastică, dar
acestea au la bază iubirea neîmplinită și destinul tragic al protagoniștilor. 
Destinul este o temă prezentă în ambele opere, acțiunile personajelor desfășurându-
se sub semnul acestuia. Pe de-o parte, protagonistul operei ,,Maitreyi’’ este Allan
care pleacă în India și este ucenicul unui inginer indian. Acesta o cunoaște pe fiica
lui Narendra Sen, Maitreyi Devi, al cărei aspect i se părea neatractiv. Cu timpul, cei
doi se îndrăgostesc și se căsătoresc spiritual, dar povestea de iubire se termină când
tatăl Maitreyiei află de relația lor. Despărțirea de Allan o afectează pe tânăra fată, 
 care rămâne însărcinată în urma unei relații în afara căsătoriei cu un vânzător de
fructe, fapt care îi pătează imaginea în societate. Allan aprofundează cultura indiană
cu ajutorul Maitreyiei , cunoscându-se pe el însuși. 
Pe de altă parte, protagonistul operei ,,La țigănci’’ este Gavrilescu, care se însoară
cu Elsa din obligație, părăsindu-și logodnica, pe Hildegard. Acesta ajunge în
bordeiul țigăncilor, unde timpul trece diferit, îndreptându-se spre moarte. Acesta
plătește pentru păcatele sale și pentru că nu și-a împlinit destinul, necăsatorindu-se
cu persoana predestinată. 

Observăm cum soarta joacă un rol important în operele lui Mircea Eliade,
personajele suferind după ce au încălcat decursul natural al timpului. Ambele opere
au elemente sugestive din punctul de vedere spiritual- Maitreyi îi dăruiește lui Allan
o coroniță de flori care simbolizează legătura spirituală a celor doi, așa cum
simbolizează cafeaua baută la bordei legătura dintre Gavrilescu și Hildegard.
Coronița de flori sugerează frumusețea iubirii trăite în prezent, pe cand cafeaua îl
ajută pe Gavrilescu să și-o amintească pe Hildegard după 20 de ani. În opera
,,Maitreyi’’, jocul seducției începe în bibliotecă, iar în ,,La țigănci’’ , jocul
ghicitului se desfășoară în bordeiul țigăncilor.
Așadar, din cauza destinul neîmplinit, personajele iau decizii drastice, care le
afecteaza cursul vieții,  Maitreyi își compromite reputația, iar Gavrilescu rămâne
prizonier al destinului. Iubirea neîmplinită este principala cauză a golului sufletesc,
acesta provocând greșeli sau păcate care ruinează viața personajelor.
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Gavrilescu și Scrooge
de Stamate Adrian Petre,

clasa a X-a F
prof. coord. Larisa Rotundu

De când am început liceul, lectura a făcut parte din rutina
mea zilnică. Obișnuiesc să citesc aproape în fiecare zi, iar
orele de limba si literatura română îmi oferă șansa să
întâlnesc autori ale caror opere mă fascinează. De
exemplu, un autor care mi-a captat atenția încă din clasa a
9-a a fost Mircea Eliade, cu romanul său  „Maitreyi”.
Acum, în clasa a 10-a, studiez o altă operă scrisă de acest
autor, și anume „La tiganci”. Odată ce am terminat de citit
această nuvelă, simțeam că am mai făcut cunoștință cu
personajul principal Gavrilescu, însă nu am reușit să îmi
amintesc cum. Într-un final am realizat că îl asociam în
subconștient cu personajul principal, Scrooge, din clasicul
lui Charles Dickens, „O poveste de Crăciun”. 
În următoarele rânduri, voi aborda comparativ cele două
tipologii, Gavrilescu și Scrooge, care se aseamănă și
totodată se diferențiază.

Gavrilescu duce o viață nefericită și nu foarte înstărită. Este un om de vârstă mijlocie, pasionat de artă, fiind profesor
de pian. Trecutul îl macină, aducându-și deseori aminte de prima sa dragoste, Hildegard, în ciuda faptului că el este
însurat cu Elsa, cu care se căsătorește dintr-o oarecare obligație. Gavrilescu merge la țigănci, iar mintea lui este jucată
de către fetele bordeiului. După ieșirea din casa țigăncilor, bărbatul realizează că au trecut 12 ani de când a intrat în
curtea fetelor. Conștientizează cât de mult a pierdut de-a lungul vieții, iar , într-un final , se îndreaptă spre moarte,
alături de  prima sa iubire, Hildegard, o apariție, posibil, imaginară.
    Scrooge, spre deosebire de Gavrilescu, are un statut social privilegiat, fiind om de afaceri, dar asemenea lui
Gavrilescu, are un suflet trist. Pe parcursul operei, aflăm de ce este așa furios și mâhnit, cu ajutorul vizitei spiritului
Crăciunului Trecut, când protagonistul rememorează unele dintre momentele dureroase din viața sa. A doua oară este
vizitat de către spiritul Crăciunului Prezent, care îl ajută să realizeze greutatea pe care a creat-o în viața angajatului
său. Într-un final, este vizitat de către spiritul Crăciunului Viitor, care îi arată urmările comportamentului său rece,
observând lipsa de întristare din partea oamenilor după moartea acestuia și destinul tragic al familiei angajatului său. 
După toate acestea, Scrooge devine un alt om. Acum iubește, zâmbește și îi tratează pe oamenii de lăngă el cu respect.
Acesta a avut parte de o evoluție interioară, pe când Gavrilescu s-a ales cu un destin tragic.
    Așadar, cele două personaje duc o viață tristă, indiferent de starea lor financiară,  sunt bântuite de trecutul acestora,
însă o mare diferență este că Scrooge reușește să se autodepășească, având parte de un final fericit, pe când Gavrilescu
a rămas blocat în trecut pentru o perioadă nedefinită, nereușind să se schimbe. 
Vă invit să citiți ambele opere, deoarece sunt lecturi ușoare, scurte, cu protagoniști bine construiți și cu  povești
fascinante. 
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Litere și culoare
 de Băicoianu Raluca Maria, clasa a IX-a C

prof. coord. Ioana Reiter-Sandu
 

VII.
LITERATURĂ
ȘI IMAGINI

Subiectul unei cărți poate să fie mai amplu decât
pare și o singură scenă, o singură secvență, înseamnă
mai mult decât putem vedea sau auzi.
 Elevii clasei a IX-a C au realizat desene pe baza
unei scene importante din cartea „Maitreyi” scrisă de
Mircea Eliade. Scena pusă pe hârtie cu mai mult sau
mai puțin talent la desen reprezintă momentul intim
al interacțiunii dintre cele două personaje principale:
Maitreyi si Allan, moment în care cei doi
îndrăgostiți se logodesc. În această scenă transpare
diferența dintre Occident  și Orient.
În Occident  s-a pierdut importanța obiceiului de a
cere mâna fetei de la tatăl ei, care este capul
familiei. Diferențele sunt multe deoarece și
Occidentul are multitudinea sa de nuanțe precum și
Orientul. În Occident, logodna nu mai cere în mod
neapărat binecuvântarea familiei, fapt care arată că
Occidentul nu mai are ca prioritate familia, ci mai
degrabă cariera. 

În Orient, părerea familiei, binecuvântarea și acceptarea familiei ”gazdă” sunt primordiale. În
acest caz, mai presus de toate este familia, iar o familie orientală, cu cât este mai veche și mai
prosperă, cu atât este mai cunoscută și mai importantă în societate. În Occident, același gest 
 încă există, dar are o semnificație diferită. Occidentalii fac acest ca semn de respect față de
tatăl care a crescut-o și a educat-o pe viitoarea mireasă, plus că este și un semn de bună creștere
din partea viitorului ginere. În prezent, în Orient, căsătoriile aranjate de către părinți încă
există, dar nu în aceiași măsură ca în trecut. Continuă să existe aceste aranjamente când vine
vorba de tineri proveniți din familii bogate, care au în spate mari averi. În Occident, căsătoriile
de acest fel există mai puțin, datorită conceptului de familie modernă în care tinerii își exprimă
părerile și își aleg singuri partenera sau partenerul de viață, fără a mai fi obligați să obțină
acordul părinților. Ca diversitate, familia modernă are și ea ramificațiile ei. Astfel, întâlnim
persoane cu preferințe diferite în materie de sexul partenerului (comunitatea LGBTQ+) sau de
condiția financiară, de relațiile de prietenie cu alte persoane ș.a. Familia occidentală poate
însemna doar soț, soție și unul sau mai multe animale de companie (câine, pisică). O diferență
remarcată este că în Occident  familia nu este tot timpul pe primul loc, ci cariera, iar în Orient,
familia, indiferent de situație, este mereu pe primul loc.
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 Lucrare realizată de Pierșinaru Andreea
Mădălina, Clasa a IX-a C



Logodna este diferită la rândul ei, deși de-a lungul
timpului, ca oricare alt obicei aflat pe pământ, și-a
schimbat forma și formula. Un exemplu este
zugrăvit de romanul „Maitreyi” de Mircea Eliade
unde logodna este făcută într-un loc considerat
sacru, lipsit de prezența altor ființe umane, acolo
unde sunt prezente doar elemente feerice. Scena
logodirii este asemănată de Allan cu baladele unui
ev mediu indian. În schimb, în Occident, această
cerere în căsătorie este făcută aproape oriunde,
poate fi într-un parc de distracții, într-o gradină
botanică sau într-un muzeu. Toate aceste locuri nu
reprezintă un loc sacru pentru cei doi tineri
îndrăgostiți. 

În schimb, poate reprezenta un loc special cum ar fi: locul unde cele două persoane s-au întâlnit sau locul
unde au avut cea mai frumoasă amintire. Locul și-a pierdut într-o anumită măsură importanța sacră.
Cuvântul ”sacru” acum este atribuit bisericii, templelor, în general locurilor care reprezintă o
religie/credință. De obicei locurile „sacre” erau singuratice, fără oameni în jur... Cererea în căsătorie
presupune o intimitate diafană între cele două persoane și singurii martori, muți și eterni, ar fi soarele sau
luna, stelele sau norii, ziua sau noaptea, munții și dealurile, câmpiile și pădurile, păsările și animalele ce
conviețuiesc în acele părți.  
Sentimentul de iubire este același în Occident și în Orient. Dragostea dintre doi tineri întâmpină mai multe
opreliști în Orient din cauza ideilor tradiționaliste și a religiei. Occidentul, deși pare a fi mai liber sau mai
relaxat atunci când vine vorba de manifestarea sentimentelor de iubire, are si el parte de refuzurile si
judecarea alegerilor făcute de parteneri.
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Izolați în univers
de prof. Annemarie Iojă

Pe 12 aprilie 1961 (acum 50 de ani), Yuri Gagarin a devenit
prima persoană care a călătorit în spațiu, efectuând o rotire
completă în jurul Pământului. Pentru prima dată, un om a
văzut cum arată planeta noastră din spațiul cosmic. Totuși,
Terra pe care a văzut-o atunci Gagarin este foarte diferită
de cea pe care o vedem acum. În anii care au trecut,
schimbările climatice și activitatea umană au modificat
drastic „planeta noastră albastră”, efectele fiind vizibile
chiar și din spațiu.
-Cum se vede Terra din spațiu?
-O întrebare foarte interesantă! De aici, din spațiul
extraterestru, nu vezi granițele, limite impuse de oameni, ci
munții, apele, elementele naturale, nu vezi nimic construit
de om, însă ceea ce m-a impresionat de la prima mea
misiune în spațiu a fost să o văd pe Terra atât de mică și de
fragilă! Fiind pe Pământ nu ai aceeași impresie, totul pare
mare, imens, precum un ocean, un munte sau un continent. 

Acest dialog dintre membrii formației Coldplay și
astronautul francez Thomas Pesquet a avut loc pe 7 mai
2021, iar scopul a fost lansarea în premieră ”galactică” a
unei melodii compuse în plină pandemie, în spațiul
extraterestru și cu un singur ascultător – astronautul!
Schimbul de replici dintre muzicieni și astronautul
Thomas Pesquet a fost pentru mine o minunată
întâmplare care mi-a trezit aceste gânduri și idei pe care
am simțit nevoia să le împart cu voi!
 În ultimul an am fost cu toții, mai mult sau mai puțin, în
”costumul” unui astronaut. Am fost izolați de lumea
înconjurătoare, de oamenii dragi, am fost rupți din rutina
noastră de zi cu zi și ne-am pomenit dintr-o dată într-o
”capsulă”, supraviețuind în Univers! 
 A trebuit să ne adaptăm rapid la această nouă viață, să
învățăm să trăim cu aceste limitări de spațiu și resurse!
 Ce faci atunci când simți că nu mai reziști, când îți este
dor de o plimbare în parc, de o ieșire cu prietenii, de
cineva drag? Iar gândul îmi zboară acum spre acel
astronaut ”captiv” în Stația Spațială Internațională (ISS),
pe care o putem vedea cu ochiul liber de pe Pământ și pe
care o confundăm uneori cu cea mai luminoasă stea a
nopții. Oare ce face acel astronaut atunci când îi este dor? 

ANOTIMPURI „ROSE” LTT -   21  - NR. 6, ANUL III

ISSN 2783 - 9915 
ISSN - L - 2783 - 9915

VIII. UNIVERS ȘI
CUNOAȘTERE



Am aflat chiar de la el: își pune căștile pe urechi, se lasă în
voia lipsei de gravitație și plutește ușor, ca un fulg, pe ritmul
muzicii, visând la ceea ce-l face fericit!...câți dintre noi nu am
făcut la fel, în momentele grele?! Muzica face minuni, ne
calmează, ne inspiră, ne mobilizează, ne transformă, ne
unește! 

Am reușit! Asta putem să spunem cu toții acum,
în mai 2021, că ce a fost mai greu a trecut și am
ieșit învingători din această încercare! Suntem din
nou înconjurați de ceea ce iubim: familie,
prieteni, natură, spectacole, muzică... 

Dar oare am învățat ceva din această experiență? Asemeni
astronautului care rămâne izolat luni de zile într-o capsulă, în
spațiul extraterestru și se minunează de fiecare dată când privește
spre Pământ, oare noi, cei izolați aici, cu picioarele pe Terra,
rămânem uimiți de fiecare dată când vedem un copac înflorit,
auzim un cântec de pasăre sau simțim cum vântul ne mângâie
fața? 

După această izolare, am ieșit mai buni, mai liberi, mai
optimiști?! Am renunțat la măști, la limite, frontiere? Știm să
apreciem ceea ce avem și să protejăm această fărâmă de viață,
poate unică în Univers?!
 Cred că fiecare dintre noi ar trebui să privească, într-o noapte
senină, cerul infinit, plin de stele și în același timp, într-o bună zi
să arunce o privire atentă în propriul univers, în propria ființă și
să se întrebe dacă nu cumva această ”izolare” este sinonimă nu
cu singurătatea, ci cu unicitatea și că suntem datori să ne
schimbăm, să devenim mai atenți unii la ceilalți și la ceea ce ne
înconjoară! 
 Suntem unici prin noi înșine și suntem unici în Univers, dar asta
nu înseamnă că trebuie să ne simțim izolați, ci că suntem mai
uniți ca niciodată, că putem să ne adaptăm și să găsim soluții la
orice problemă, că ne putem susține reciproc și că trebuie să ne
protejăm mica noastră lume, fie ea familia, prietenii, orașul, țara
sau Terra!
”Pământul este nava noastră spațială și avem resurse limitate la
bord. Trebuie să le folosim cu înțelepciune.” Thomas Pesquet
 La final, vă invit să priviți cu ochii minții dialogul dintre
membrii formației Coldplay și astronautul Thomas Pesquet și să
dansați pe ritmul melodiei Higher Power...
https://www.youtube.com/watch?v=ERH7Xg4ww94 
https://www.youtube.com/watch?v=kiqEEr7CK2g 
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CHIMIA DIN SPATELE PARFUMULUI
de prof. Tiugan Mona-Lisa Cristiana

IX. CHIMIE ȘI
PANDEMIE

„Parfumul e una dintre experienţele senzoriale cele mai
complexe, o călătorie în timp, ce scoate la iveală stări,

persoane, locuri pe care la asociem cu acel miros.”

I. INTRODUCERE
Parfumurile reprezintă amestecuri de substanțe
chimice aromate, uleiuri esențiale, substanțe de
origine animală precum și o serie de alți compuși
precum solvenți, fixatori, conservanți etc. 
Din punct de vedere istoric, anterior secolului al
XIX-lea, parfumurile erau compuse  din uleiuri
aromatice de origine naturală, însă în prezent
majoritatea parfumurilor sunt sintetice, cuprinzând
o galerie variată de componente chimice. Astfel că,
în contextul producției în masă a parfumurilor,
numai cele mai valoroase esențe au la bază uleiuri
pure și ingrediente naturale. 

II. ASPECTE TEHNICE
Din punctul de vedere al proceselor fizico-chimice
implicate în procesul de producție al parfumurilor,
se disting următoarele etape:

a) Distilarea și extracția 
Distilarea și extracția reprezintă cea mai veche
metodă de extracție a uleiurilor esențiale respectiv
a apei florale. Prin aceasta, vaporii de apă
traversează un recipient în care se află diverse
plante, încărcându-se cu esența aromatică a
acestora, trecând ulterior printr-o țeavă de răcire.
Odată cu ieșirea din această țeavă, uleiul esențial
este separat de apa distilată. 

b) Procesul de parfumare 
Parfumarea constituie procesul de extracție a
principiilor odorante din flori prin depunerea
pe tăblițe de sticlă unse cu un strat de
grăsime produs de flori și petale. În acest
sens, grăsimea absoarbe esența florilor
(procesul având o durată cuprinsă între 12 și
72 de ore). 
c) Maturarea, stoarcerea și head space
Maturarea, stoarcerea și head space-ul
constituie punctele finale în cartografia
tehnică a producției de parfumuri. Astfel,
maturarea reprezintă îmbibarea plantelor sau
a florilir în uleiuri calde, având drept
finalitate separarea uleiurilor de grăsime,
acest ulei urmând a fi concetrat sub vid,
esența fiind obținută instantaneu. Stoarcerea
constă în extracția uleiurilor esențiale din
cojile citricelor prin presare. Totodată, din
perspectiva frecvenței utilizării, procedeul
de head space reprezintă cea mai uzitată
tehnică, aceasta presupunând acoperirea
florilor cu un clopot de sticlă (de unde și
denumirea specifică) în interiorul căruia este
degajat un gaz neutru care captează parfumul
specific al florilor. Acest ultim procedeu
permite, totodată, analiza și reproducerea în
laborator a moleculelor odorante captate de
către gaz. 
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III. CONCLUZIE
Jean Claude Hellena afirma că nu poți judeca parfumul de la bun început, fiind
necesar să „lași parfumul să te seducă”. Putem, deci, considera că centrul de greutate
al parfumului, în afara compoziției chimice, este timpul – atât timpul necesar
formării amprentei olfactive prin mijloace fizico-chimice, cât și timpul necesar
descoperirii profunde a parfumului pe pielea noastră.  
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X. Timp liber

de Andreescu Cătălina-Nicoleta
și Oprea Eliza-Anastasia, clasa a X-a G

Luna martie, anul 2020 a fost perioada în care elevii României s-au
confruntat odată cu părinții, profesorii și cei sus puși, cu începerea
școlii online.
  Școala online a luat prin surprindere pe toată lumea. Elevii nu știau
cum o să se desfășoare lecțiile, iar profesorii nu știau cum o să
rămână cu ceva învățăceii lor după ce apasă butonul de închidere
apel. Puțin cam complicat, elevii trebuiau și încă trebuie să fie mai
atenți decât erau la școala fizică pentru că distragerile sunt mai mari
acum decât erau înainte. Dacă atunci ne ascundeam când citeam
mesajele de pe telefon, acum nu mai avem nicio jenă.  Doar elevii
serioși pot spune că nu au lăsat distragerile să-și pună amprenta
asupra orelor online.

Profesorii își fac treaba așa cum se cuvine, dar trebuie să coopereze și elevii. Ca oricând există elevi
silitori și elevi mai puțin silitori. Acum, treaba e cu du-te-vino pentru că deși ne-ar fi mai ușor acum să ne
facem treaba pentru că nu mai obosim din cauza drumului, obosim din cauza tehnologiei la care suntem
obligați să stăm minim 5 ore pe zi, ceea ce nu este așa ușor dat fiind faptul că după aceste ore ar trebui să
mai petrecem încă 2 să ne terminăm temele.
Mulți elevi cu care am discutat acest subiect au afirmat faptul că nu învățăm la fel de mult din școala
online față de școala fizică. Modul de predare deși este asemănător cu cel fizic și acum există și scheme
video și foto, lucruri care contează pentru lecție, nu se compară cu profesorul care stă în fața ta și vede
atenția elevului oferită orei respective.

Un lucru la care noi, elevii, nu ne așteptam, este dorința mai mare să
ne întoarcem la școală într-un colectiv diferit față de cel al familiei.
  Deși nu te gândești la asta din prima, ci trebuie să o experimentezi
mai întâi, școala online este mai stresantă decât cea fizică, și mulți
elevi aleg să-ți petreacă timpul liber prin activități diferite.O mare parte
din ei aleg să își consume energia prin diferite jocuri video. Dar exista
de asemenea și elevi care preferă să își fructifice timpul diferit.
Desenatul, pictatul, cântatul, dansul, ba chiar și gătitul sunt parțial la
îndemâna oricui. Eu am ales să mă folosesc de această pandemie
pentru a mă dezvolta pe plan personal în legătură cu pasiunea mea, arta
sculpturii în lemn.

Școala online și efectele asupra elevilor
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În familia mea, sculptura în lemn este o măiestrie veche, de mai bine
de 100 de ani. Copiilor li se pun de mici dalta și lemnul în mână
pentru a duce această tradiție cât mai departe. Sculptura este o artă
complexă, care necesită foarte multă îndemânare, răbdare și pricepere.
Procesul prelucrării lemnului este unul lung. Este nevoie de un lemn
fin, cel mai des folosit fiind lemnul de tei, dar se lucrează ușor și în
lemnul de salcie și în lemnul de cireș. Instrumentele folosite sunt
formate dintr-o bucată de lemn pe post de mâner, care la capăt au o
lamă tăioasă. Acestea se numesc dălți și au diferite dimensiuni și
forme.
  Simbolistica sculpturilor variază datorită motivelor. Ele pot avea o
simbolistică religioasă, culturală sau pot exprima obiecte din natură.
Motivele sunt numeroase, încarcă în totalitate lemnul. 

Spre exemplu : motivul format dintr-un cerc cu 4 linii
îndoite (simbolul soarelui) semnifică energia, bună
starea; motivul format dintr-o linie dreaptă umplută cu
triunghiuri (simbolul râului, apei) semnifică puritatea;
motivul format din segmente groase încovoiate (o funie
răsucită în două) semnifică binele și răul, viața și
moartea, raiul și iadul etc. 
Cum am menționat mai sus, procesul este unul de durată. Tocmai de aceea, prețul
unei sculpturi este unul pe măsură. Sculpturile pentru colecționari pot avea o
însemnătate deosebită. Dar totodată, pentru necunoscătorii cu un simț estetic ridicat,
scripturile sunt o formă extravagantă de decor.
  Această pandemie m-a ajutat în adevăratul sens al cuvântului să mă dezvolt în plan
personal. Am dispus de un timp vast, care mi-a permis să sculptez cât mai mult. Mi-
am atins obiectivele și interesele personale în această privință. Însă, pe plan
profesional am decăzut din toate punctele de vedere, comenziile scăzând alarmant de
mult. În concluzie, orice perioadă din viața noastră are și efecte pozitive și efecte
negative. Oamenii trebuie să se bucure și de cele mai mici lucruri. 
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Project "The Beast from the Devil"
de Buzuleac Cristian și Stoicescu Mihnea, clasa a X-a C

X. Timp liber

Model -> 1999 BMW E46 (1000 de
euro)
Detalii vehicul (înainte de
modificări):
Capacitate motor -> 2.0 Benzină
Putere: 150HP
Culoare: Argintiu

Detalii vehicul (după modificări):
Capacitate motor -> 2.0 Benzina Turbo
Putere -> 350HP

Culoare: roșie
Modificări:
Reabilitare exterior: 2000 Euro
(zgârieturi, schimbarea bării de pe
spate, faruri noi și schimbarea
culorii)
Reabilitare interior: 500 Euro
(înlocuirea scaunelor, schimbarea
bordului și repararea unor mici
detalii)
Rezolvarea problemelor mecanice:
1000 de euro (schimbarea
pistoanelor, schimbarea uleiului,
schimbarea filtrului de ulei si
înlocuirea placutelor de frana)
Upgrade motor la turbo: 3000 de
euro (+200HP)
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Ovidiu Mihăilescu- „Money” 
de Pierșinaru Andreea Mădălina, Clasa a IX-a C

 

XI. Pop-cultura

Una dintre poeziile mele preferate din cartea „Think
Floyd” de Ovidiu Mihăilescu este „Money”. L-am
cunoscut pe autorul volumului într-o sesiune zoom
organizată de profesoara mea de română, Ioana Reiter-
Sandu. Ne-a cântat live, am comentat texte din volumele
publicate și am discutat deschis probleme ale societății
actuale.
  Temele literare urmărite sunt dezumanizarea și setea
de bani. Autorul explică dorința oamenilor de a avea cât
mai mulți bani. „Bătălia pe felia de pizza” este o
construcție metaforică ce se referă la competiția între
oameni pentru a ajunge bogați și faimoși. Pentru a
câștiga un statutul social, oamenii se fălesc cu bunuri
care mai de care mai variate și mai absurde. Din cauza
acestui comportament oamenii se schimbă în rău. Devin
lacomi, însetați de putere, „scârbiți și blocați în capcana
câștigului”. 

Autorul construiește o antiteză între trecutul tinerilor din trupa Pink Floyd și prezent: „[…]
din patru tineri slăbănogi/ Care cântau cu drag, de plăcere,/ Ne transformăm în patru lideri,
[…]”. Se sugerează faptul că ceea ce în trecut era o plăcere s-a transformat într-o afacere
angrenată în jurul banilor.
  Am ales această poezie deoarece îmi place felul în care ilustrează cea mai mare problemă din
lumea modernă. 
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„Şcoala online mi se pare o idee foarte buna,
mie  îmi place foarte mult. Aceasta experiența
a fost de vis, nu am stat cu  frică la ore cum
se mai întâmpla. Îmi place ca nu am contact
vizual direct cu profesorul atunci când sunt
ascultată, putem sa fim cât de cât calmi și nu
cu așa mari emoţii.” (Eftene Daria)

CU SINCERITATE, IMPRESII DESPRE ŞCOALA
ONLINE DE LA…  CLASA A XI-A D

Coord. prof. Magdalena Stan

“La inceput nu eram foarte incantata de scoala online,
deoarece nu simţeam ca învaţ la fel de bine cum era la

liceu, fizic, dar după mai multe luni m-am acomodat şi am
ajuns să mă simt mai bine învăţând de acasă, de una
singură.  Dezavantaj ar fi faptul că nu îmi mai văd

colegii, nu mai socializez aşa de mult şi “m-am închis în
mine”, dar ca avantaj , ceea ce am observat ca rezultat
asupra mea şi a corpului meu este că nu mai sunt aşa de
stresată faţă de cum eram când mergeam fizic la liceu.
Eu, fiind o persoană introvertită, mă simt în largul meu
stând acasă, în faţa calculatorului cu o pătură pe mine,
camera şi microfonul închise, chiar dacă răspund şi scriu

la ore, mi se pare mult mai lejer să mă ridic din pat,
deschid calculatorul şi incepe ora. Aş prefera să fac ore
online, chiar daca nu socializez la fel de mult ca la liceu,

pentru mie mi se pare un mediu de invăţare mai uşor, mai
relaxant şi mai eficient.”  (Carp Larisa)

După părerea mea, școala online este o bună alternativă în cazuri de urgență. Spun în cazuri de urgență, deoarece nimic nu
se compară cu experiența si educația pe care le primești fiind fizic la liceu. Socializarea,atenția în timpul
cursurilor,activitățile,faptul că îți vezi profesorii față in față reprezintă cel mai minunat lucru și nu se compară cu platforma
online,pentru că în mediul online,poți alege să te ascunzi în spatele unei buline,să-ți oprești microfonul și să faci altceva. Pe de
altă parte,nu mai privești școala cu atâta seriozitate si perseverență, ești tentat să lenevești și să nu mai acorzi importanță
profesorilor care se străduiesc,în astfel de condiții,sa facă totul cât mai aproape de normal și să aibă grijă de noi cum pot ei
mai bine. Mie îmi este dor de școala față in față, deoarece consider că eram mult mai atentă și mai veselă,în banca
mea,având profesorul care ne predă o lecție,împreună cu colegii mei.
          În încheiere,doresc să le mulțumesc profesorilor mei dragi că încearcă să ne facă orele cât mai interactive,că ne
înțeleg și că ne susțin.” (Constantinescu Andreia)
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„Școala online este un mediu de învățare mult mai comod din multe aspecte. În primul rand, un lucru
apreciat de către mine este că nu mai pierd două ore sau chiar mai mult pe drum, plus momentul  în
care ajung acasă foarte obosită și s-a dus deja aproape toată ziua. În al doilea rând,  este mult
mai relaxant, nu este atâta presiune precum în clasă unde ești distras ori nu ai stare in bancă și te
gândești la când o să ajungi acasă. Acum, vorbind desigur din percepția unui elev care are
materialele necesare pentru a putea intra la orele online și care nu a stat să doarmă la acestea,
vorbele pe care le rostește profesorul în clasă fizic le rostește și online. Eu chiar am fost mai
motivată să învăț acasă și am înțeles mai bine lecțiile fiind mai concentrată. Să zic și câteva
dezavantaje. Există inevitabil cele tehnice, când mai pică internetul in timpul orei, neînțelegere din
partea profesorilor, dar țin să precizez că s-a întâmplat rar și o oarecare stare de anxietate când
trebuie să deschidem camera la evaluare si să apară fața pe ecran când toți ceilalți o au închisă,
mai puțin profesorul, desigur. În opinia mea nu este o soluție de viitor, deoarece în liceu nu este vorba
numai despre materii și examene, dar sunt și foarte multe lecții de viață care te pregătesc ca om și
să te poți descurca la viitorul job, plus îți poți lega prietenii pe viață. În concluzie, experienta online a
fost plăcută din partea mea, nu țin la socializarea de la liceu când o pot face după ore, însă îmi
lipsesc experientele și  nebuniile făcute pe care numai in liceu le poți trăi. (Ion Ilinca)

„În timpul lecțiilor online, am învățat ca nu este atât de greu sa fi autodidact În era Internetului, am aflat
cum să selectez mai bine resursele online și cât de repede se pot adapta și interacționa aproape in fiecare
context .
Am simțit lipsa interacțiunii cu ceilalţi colegi și cu profesorii,  zilele acelea super frumoase şi educative ,
pauzele și atmosfera  de la clasa.. 
Din punctul meu de vedere, orele online sunt de mare ajutor in această perioadă, deoarece înțeleg mult mai
bine  anumite situații decât in clasa, învăț sau fixez unele informații și mă fac să fiu mai productiva .
în școala online , mi-am îmbunătățit competentele digitale , un lucru extrem de bun, exersând tot felul de
platforme și aplicații pe care le am folosit frecvent.
Pe viitor, îmi doresc ca aceasta pandemie sa dispară și orele online la fel , deoarece această perioadă va avea
un impact foarte mare asupra unor elevi și asupra viitorului învățământului. Sper să revin la viața normala
in scurt timp!”  ( Manolache Alexandra)

ANOTIMPURI „ROSE” LTT -   30  - NR. 6, ANUL III ISSN 2783 - 9915 
ISSN - L - 2783 - 9915



“La inceput am fost super -incântată de această şcoală online, până la urmă era normal să fiu încântată,
deoarece era ceva nou. La început  totul era ok, a durat ceva timp până să ne acomodăm, însă ere interesant.
Pe parcurs, acest entuziasma a dispărut. Din păcate, programele nu se pliază prea bine cu şcoala online… iar
elevii şi profesorii, neavând cunoştinte în acest domeniu, au fost cam stângaci. Pe parcurs, parcă a devenit
monoton, neatractiv. Şcoala online este mult mai obositoare decât şcoala fizică. Acest mod de predare si-a pus
destul de bine amprenta asupra noastră… cu toţii am lăsat-o mai moale cu învăţatul, eu cel puţin nu m-am
mai simţit deloc motivată să învăţ. Din exeterior totul arată minunat, însă nu e deloc aşa, este mult mai greu
decât aş fi crezut. Din păcate, din toată nebunia aceasta, noi, elevii,  avem cel mai mult de suferit. Sunt sigură
că această şcoală online ne-a tras pe toti în jos. De socializare nici nu mai vorbesc. Îmi pare tare rău că nu
ne-am putut bucura de acestă perioadă,liceul, am pierdut cu toţi multe momente frumoase ce aşteptau să fie
trăite…” (Nacu Patricia) 

„În opinia mea, școala online este o adaptare bună la situația actuală, având în vedere pandemia,
însă, din nefericire, informațiile sunt prezentate si inţelese mult mai greu. Este greu atât pentru
profesori, cât şi pentru elevi, relaționarea faţă în faţă reprezentând un factor foarte important în
expunerea şi asimilarea informațiilor din cadrul programei școlare. Elevilor le este dor de restul
colegilor şi de atmosfera din cadrul şcolii. Cum oamenii se adaptează ușor, putem gasi soluții si ne
putem obișnui cu orice situație.” (Silică Silvia)

„Şcoala online a fost şi este o experienţă pe care nu vreau să o mai trăiesc.
Da, metoda aceasta de învăţare este comodă şi economisim timp, timp pe care
l-am fi pierdut pe drum. Totuşi, şcoala online are mai multe dezavantaje decât
avantaje, printre care se numară şi faptul că noi, elevii, nu mai interacţionăm
şi socializăm cu alţi tineri, cu profesorii, nu înţelegem lecţiile la fel de bine ca
atunci când mergeam la şcoală, o să ne fie mai greu să ne adaptam iar cu
orele fizice, iar toate aceste lucruri se resimt şi ne afectează, mai mult sau
mai puţin.” (Şerbănescu Andreea)
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IMPORTANȚA STIMEI DE SINE
Prof. Mihaela Constantin

1.Ce este imaginea de sine ?
    Imaginea de sine sau "cum ne vedem", se referă, la
modul în care ne percepem propriile noastre caracteristici
fizice, emoționale, cognitive, sociale si spirituale.
     Modul în care ne percepem depinde de gradul de self
respect,stimă de sine pe care îl avem. Astfel, dacă ne
acceptăm pe noi însine, dacă ne apreciem pentru ceea ce
facem bine - aceasta contribuie la autorespectul și
încrederea în sine - dacă acceptăm că avem și puncta slabe
fără să ne criticăm în permanență pentru ele - aceasta
dezvoltă toleranța față de sine și, implicit, față de ceilalți
asigurându-ne echilibrul emoțional. Trebuie să existe
mereu un echilibru între autoapreciere și autocritică, nici
una din cele doua extreme nu este benefică. Cel care se
laudă prea mult este, în cele din urmă, persiflat sau chiar
abandonat de către ceilalți iar cel care se autocritică
exagerat provoacă celorlalți fie sentimente de milă, de
vină, fie un sentiment de superioritate, atrăgând de la sine
alte critici. 

2.Cum știm dacă imaginea de sine e bună sau nu ?
      Toți avem ceea ce se cheamă "limbajul
interior". Dacă această voce interioară are tendința
spre un discurs pesimist, negativ si autocritic cu
ambiții neimplinite spre perfecțiune este clar că
imaginea de sine a persoanei respective este
negativă.
3.De ce este importantă o imaginea de sine pozitivă
?
Imaginea de sine ne influențează comportamentele.
        O imagine de sine pozitivă, bună te ajută să îți
îndeplinești obiectivele pentru că, o imagine de sine
bună îți dă entuziasm, energie si determinarea
necesară,iar obstacolele sunt percepute ca provocări
ce trebuiesc depășite pentru atingerea
obiectivelor.O imagine de sine bună te face să
relaționezi armonios cu ceilalți, prin atingerea
obiectivelor poți avea performanțe profesionale,
succes social,evoluție.

        O imagine de sine negativă te face să-ți scadă motivația sau chiar o anihilează prin lipsa încrederii în forțele
proprii ("ce rost are sa încerc oricum nu voi reuși", "e greu", "nu sunt în stare" etc.) ducând, mai departe, la
comportamente de evitare ("nu mă duc la examen deoarece nu sunt sufficient de bun,deci nu are rost...").A se
observa că o imagine de sine negativă este capabilă să creeze un cerc vicios din care persoanei îi este greu să iasă:nu
face anumite lucruri pentru că nu se crede în stare iar după ce renunță la a face lucrurile respective se
autoculpabilizează,se critică și mai tare, intărindu-și, astfel, convingerile negative despre sine și alimentând dialogul
interior negativ.
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XIII. Consiliere în carieră



O poveste orientală:
     "Un rege își puse curtenii la o incercare pentru un post
important.Numeroși oameni puternici ș înțelepți  se aflau în jurul
lui. "Întelepților - spuse regele - am o problemă și vreau să văd
care dintre voi este  în stare să o rezolve."
Îi conduse pe oameni la o ușă enormă, mai mare decât vazuseră
vreodată. Regele le explică : "Aici vedeți cea mai mare si mai grea
ușă din regatul meu. Care dintre voi poate să o deschidă,vor primi
un loc important la curtea mea!" Unii dintre curteni scuturară
doar din cap. Alții, care se numărau printre cei intelepți, se uitară
la ușă mai de aproape, dar recunoscură că nu pot să o facă. Când
intelepții spuseră asta, restul curții consmiți că această problemă
este dificil de rezolvat. Un singur vizir se duse la ușă. O examină
cu ochii si cu degetele, încercă mai multe posibilității de a o
deschide și, în cele din urma, o trase cu o smucitură puternică. Și
ușa se deschise. 
Fusese lăsată întredeschisă numai, nu închisă complet, și nimic
altceva nu fusese necesar, decât bunavoința de a realiza
ceva,curajul și îndrăzneala de a acționa. Regele spuse : 
"Tu vei primi postul de la curte, pentu că tu nu te bizui doar pe
ceea ce vezi sau auzi; tu iți pui propriile puteri în joc și ai curajul
să riști o încercare."
(Nossrat Peseschkian. "Povesti orientale ca instrument de
psihoterapie")

 modul în care ne percepem forțele proprii determină modul în care evaluăm realitatea;
 o imagine bună de sine ne determina "să riscăm o încercare", acceptând în același timp că s-ar putea

să realizăm ceva sau s-ar putea să eșuăm dar, oricum, merită să îndrăznim,să încercăm;
 o imagine negativă de sine ne face să evităm o acțiune evaluand-o ca fiind peste puterile noastre;
 o imagine negativă de sine ne face influențabili la părerile negative ale celorlalți pe care le luăm "de

bune" și le adaugăm la părerile noastre negative despre noi înșine,întărindu-le pe acestea;

Ce putem înțelege din această poveste :

De ce părerea celorlalți contează ?
       Deși, imaginea de sine este oglindirea noastră în propria conștiință ,aceasta este deseori susținută sau
sabotată de factori externi, așa cum s-a văzut și în poveste.
        Întrebarea "De ce părerea celorlalți conteaza" ar fi mai logică sub forma "Pentru cine contează părerea
celorlalți ?" Răspunsul este simplu : părerea celorlalți contează pentru cei care nu au consolidată imaginea de
sine și, în mod specific, pentru cei care, la bază, nu au o imagine bună de sine având nevoie in permanență să se
raporteze la exterior. Când au succes se simt bine dar pentru puțin timp, devenind dependenți de succes pentru
a se simți bine iar cand eșuează se blamează excesiv. Aceștia trăiesc într-o permanență incertitudine și neliniște,
fiind mereu vulnerabili pentru că imaginea lor de sine este dependentă de factori exteriori. Așa se explică și
diferitele "trenduri" care afectează adolescenții : dacă realitatea exterioră cere să fii slab iar tu ești incert în ceea
ce privește imaginea de sine, vei ințelege că esti bun și acceptat daca ești slab, însă asta nu te mulțumește
niciodată pe deplin pentru că, fiind nemulțumit de tine sau nesigur în ceea ce te privește, nu vei fi niciodata
suficient de slab. Apare astfel neliniștea, nemulțumirea, incertitudinea si cercul vicios al anorexiei,
bulimiei,anxietății și depresiei.
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Atunci când există o percepție realistă de sine ,îți stii calitățile dar accepți că ai și defecte, implicit ai o imagine
bună de sine, realitatea exterioară iți confirmă sau infirmă ceea ce deja știi despre tine și te ajută să îmbunătațești
ceea ce ai, acolo unde este cazul

.

Câteva lucruri pe care le puteți face pentru o stimă de sine pozitivă:
• faceți o listă cu realizările până în prezent (îi puteți întreba pe alții dar doar persoane pe care le apreciați și în
părerea cărora aveți încredere, pentru că o prietenă cu care tocmai v-ați certat,vă poate spune că nu sunteți
suficient de sociabil/ă pentru că nu ați avut o dată răbdare să-i ascultați ”telenovelele”.
• analizați obiectiv ce calități ați folosit pentru realizarea lor,uneori persoanele cu imagine scăzută de sine vor
atribui succesele unor factori externi dar pe principiul "Da,am reuși,dar dacă nu era….sau nu se întâmpla…n-aș fi
putut.”
• celebrați orice succes, laudați-vă în sinea dumneavoastră pentru realizarea oricărui lucru pentru ca dvs. "ați
reușit", ați fi putut trece foarte bine pe lângă el ... neavând curajul să riscați o încercare ... sau ați fi putut pur sși
simplu să nu aveți curajul să doriți lucrul respectiv din credință că nu-l puteți obține.
• transformați eșecul în feed-back : decât să vă blamați pentru că ați eșuat mai bine analizați ce nu a mers bine și
puteți îmbunătăți pe viitor sau ce ați greșit și puteți să nu mai repetați în viitor. Nu uitați că autoblamarea
sabotează acum dar și mai târziu, creând cerc vicios.
• începeți cu pași mici, pașii mari vă pot dezechilibra. Dacă sunteți genul de persoană care evită să acționeze din
teama de a nu eșua și amâna lucuri din același motiv vă propun să faceți o listă zilnică cu câteva obiective ușor de
atins, apoi la sfârșitul zilei să analizați ce a mers bine și ce nu, luând astfel, decizii în consecință pentru ziua
următoare. După o luna de astfel de practică(creierului/organismului îi trebuie minim 21 de zile să facă,să
gândescă ceva cu consecvență,pentru a interioriza ca și normalitate o anumită gândire/activitate) stabiliți obiective
din ce în ce mai mari și pe termen din ce în ce mai lung. Aveți răbdare si fiți perseverant/ă în această tehnică, veți
face pași mici dar siguri și stabili. 
Realizarea obiectivelor personale, indiferent cât de mici, contribuie la întărirea autostimei și îmbunătățește
imaginea de sine.
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