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1. Ce v-a determinat să alegeți meseria de profesor? 
Profesia m-a ales pe mine. Am simțit din totdeauna că locul meu este între copii, între tineri, mă 

atrăgeau ca un magnet, eram predestinată profesiei de educator. 
2. Ce liceu ați terminat? Ne puteți povesti câteva experiențe din viața de elev? 
Am absolvit Liceul “Decebal”, specializarea: Matematică- Fizică, din Deva, orașul meu natal, 

județul Hunedoara. 
Întâmplări din anii de liceu? Ceea ce pentru noi părea interesant și inedit, acum ar părea banal și 

depășit. Pentru noi era o aventură dacă puteai intra în liceu cu numere matricole aruncate pe geam de 
colegii binevoitori, dacă reușeai să  chiulești de la ora de Desen și să mergi la un film, era o fericire dacă 
reușeai să ajungi vineri seara la Discoteca organizată în sala de sport a liceului... E greu de înțeles de 
elevii de azi... Nu aveam așa multă libertate, dar ne bucuram din plin de toate momentele petrecute 
împreună cu colegii de liceu. 

3. În copilărie, vă doreați să deveniți ceea ce sunteți astăzi? 
În copilărie, jocul de-a “profesoara” era la ordinea zilei, îmi liniam cataloage din caiete dictando și 

înșiram toți copiii de pe scara blocului la ascultat, organizam cu ei spectacole, având o scenă improvizată 
între 2 copacii și având cearceafuri pe post de cortină. Eram veseli, simpli și fericiți... E greu de înțeles în 
lumea tehnologiei și internetului de azi. 

4. Care a fost experiența memorabilă pe care ați avut-o ca profesor? 
Cel mai memorabil moment din cariera de profesor , l-am trăit în primul an după Definitivat, în 

1991 când am participat împreună cu elevii mei  de liceu, la un concurs școlar. Unul din elevii din echipa 
de concurs, pe nume Alex, era un tânăr timid, dintr-o familie modestă, dar cu dragoste de carte. La 
proba teoretică totul a decurs normal. A început proba practică a concursului, iar pe la jumătatea probei 
Alex a început să se simtă rău. Profesorii din comisia de concurs au vrut să-l scoată din probă, dar Alex a 
refuzat categoric. A îndurat cu stoicism durerile de abdomen, a terminat proba de concurs, echipa a 
terminat pe locul 2 și când a ieșit din sală, a leșinat. Am chemat salvarea, a fost dus la spital, în sala de 
operații și operat în regim de urgență, ... făcuse peritonită. Operația a decurs bine, iar doctorul ne-a 
informat că o întârziere de 30 minute ar fi fost fatală. Alex, acest băiat firav și timid, ascundea în el o 
tărie de caracter, o voință și o ambiție greu de egalat. Am fost impresionată până la lacrimi de implicarea 
lui, de puterea cu care a lupta pentru ca echipa școlii să nu fie descalificată. În acel moment mi-am dat 
seama ce tineri minunați pot cunoaște în această profesie. Alex a devenit unul dintre cei mai populari și 
apreciați băieți din școală.  Azi este un inginer de succes. Mulțumesc Alex! 

5. Care credeți că sunt avantajele si dezavantajele în cariera de profesor? 
Avantajele carierei de profesor? Câteva le-ați aflat din rândurile scrise mai sus. Un mare avantaj 

este bucuria de a lucra cu tineri, cu acele caractere în formare, cu spirite și suflete frumoase. Energia, 
dragostea pe care le primești din partea lor, compensează toate dezavantajele ... 

6. De ce ați ales să predați fizica, economia și antreprenoriala? Există vreo conexiune 
între acestea? 

Fizica nu a fost prima mea “dragoste” profesională, când eram în clasa a X-a visam să mă fac 
geolog, să cutreier munții și să mă bucur de minunile naturii în fiecare zi... În clasa a XII-a m-am trezit din 
visare când mama și fosta mea dirigintă, profesoară de Fizică, m-au convins că pentru o femeie care-și 
dorește o familie, nu este o profesie potrivită. Așa am ajuns la UVT, Facultatea de Științe ale Naturii, 
specializarea Fizică. Am absolvit a doua facultate de Științe Economice, mulți ani mai târziu 2011, când Fizica 
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era în “cădere liberă”, orele scădeau ca număr din planurile de învățământ, persoanele aflate la 
conducerea Ministerului Educației nu au reușit să mai vadă și să înțeleagă importanța FIZICII în formarea 
tinerilor. Ce trist!!! 

Deși par incompatibile, Fizica și Economia se leagă între ele prin faptul că o serie de fenomene 
economice se pot descrie și explica cu ajutorul legilor fizice, amândouă au la bază o gândire logică, 
analitică și competențe matematice. 

7. Cum ați descrie, în momentul de față, interesul elevilor pentru fizică? 
Interesul elevilor pentru științele naturii, a scăzut în anii de după revoluție, deoarece spiritul de 

libertate a  accentuat dorința tinerilor de a învăța limbi străine și de a pleca să vadă lumea... Astfel, au 
neglijat câțiva ani studiul Fizicii, aceasta devenind un fel de “Cenușăreasă” a învățământului românesc. 
Fizica este o disciplină pe cât de grea, pe atât de frumoasă, dar este dificil să o îndrăgești, dacă nu depui 
efort să o înțelegi. În ziua de azi vrem să obținem rezultate imediate și cu efort minim. Asta nu se poate 
aplica în studiul Fizicii și de aceea elevii care nu sunt dispuși să depună efort, să muncească suplimentar, 
să studieze individual, nu o trec pe lista de preferințe. Totuși simt o îmbunătățire a situației în ultimii 4-5 
ani, când tinerii și-au dat seama că Fizica este peste tot, că ai nevoie de ea în medicină, în inginerie, în 
tehnică, în majoritatea facultăților la care visezi. Sunt optimistă în ceea ce privește creșterea interesului 
elevilor pentru aceste materii frumoase, interesante, care ne dezvoltă gândirea, logica, capacitatea 
analitică, inteligența și puterea de înțelegere. 

8. Ce înseamnă Colegiul Național „Ana Aslan” pentru dumneavoastră? 
Eu am descoperit cu adevărat Colegiul Național “Ana Aslan” în urmă cu 6 ani, când am venit ca 

profesor titular pe ore de Economie și Fizică. Am fost surprinsă de la început de seriozitatea cu care se 
abordau lucrurile în școală, implicarea cadrelor didactice și priceperea conducerii școlii de a organiza un 
climat potrivit educației de calitate. Elevii m-au cucerit cu inocența, modestia, bunul simț și dorința lor 
de cunoaștere. Aici m-am simțit “acasă”, locul în care lucrez și în ziua de azi cu mare drag. 

9. Care credeți că este cheia unei relații de succes între elevi și profesor? 
Nu cred că există o rețetă unică a relației de succes elev -profesor, dar cred că atunci când îți alegi 

această profesie trebuie să-ți placă copiii, să-i îndrăgești, să-ți placă să comunici și să lucrezi cu ei. Voi cei 
tineri simțiți imediat din partea profesorilor căldura, deschiderea, iubirea , aprecierea și respectul cu 
care vin spre voi. Trebuie să-i înconjori pe elevi cu dragoste, să fii blând, înțelegător, corect dar și exigent 
când situația o impune. Trebuie să-i ajuți pe tineri să aibă încredere în ei, să se cunoască, să se 
descopere și să se aprecieze la adevărata lor valoare. Dacă îți iubești cu adevărat elevii și ei îți vor 
răspunde în aceeași măsură... Încearcă și vei vedea! 

10. Ce sfaturi le puteți da elevilor liceului nostru? 
Sfaturi pentru dragii mei elevi: să aibă încredere în ei, să caute în interiorul lor toate calitățile, 

talentele și abilitățile pe care le au și care îi fac unici.  Să-și urmeze drumul pe care și-l doresc cu 
adevărat în viața profesională, să fie ambițioși, hotărâți și să lupte pentru a ceea ce-și doresc. Să-și 
aleagă drept modele adevărate, oameni care au reușit în viață prin muncă, dăruire, originalitate și 
inteligență. Să se respecte, să se iubească și să pună preț pe propria persoană. Să fie altruiști, toleranți, 
deschiși și omenoși. Să se înconjoare de oameni de calitate, care să-i ajute să se dezvolte și să evolueze, 
zi de zi ... 

"Indiferent de ceea ce poți face sau visezi că poți face, începe. Îndrăzneala are geniu, putere si 
magie in ea" - W.H. Murray. 
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JURNAL DE BORD,   
O NOUĂ VIAȚĂ 
ANDREEA SDIRA MEZIN 

 
Puțin despre mine, puțin despre noi! 

Am pornit în viață hotărâtă să realizez 
multe, să ating obiective și ținte clar impuse. Cei 
patru ani de liceu i-am petrecut la Colegiul 
Național Ana Aslan, cu bune și rele, amintiri 
frumoase și oameni minunați în jurul meu.  

Am urmat șase ani de studii superioare 
(facultate și masterat) în domeniul economic. 

Între timp, mi-am văzut visul cu ochii, 
visul de atunci, am obținut un post într-o 
multinațională de succes, doamne ce mândră eram! Așa au trecut cei zece ani în care mi-am petrecut 
majoritatea timpului între birou și casă, în dorința de a crește și evolua în acest domeniu. 

Curând am realizat, prinsă în acest joc al intereselor, că viața nu se rezumă doar la atât, muncă și 
casă.  Într-o perioadă plină de încercări a vieții mele, o bună prietenă m-a întrebat:,,Ce îți place să faci? 
Care e pasiunea ta?” Jumătate de an m-a chinuit această întrebare, nu știam ce să răspund, nu eram 
fericită și nici împlinită. Într-un final am ajuns la o concluzie: Îmi place fotografia. A fost primul pas, apoi 
au venit următorii, în trei ani am reușit să pun pe picioare un mic business axat pe fotografie. Am muncit 
mult, am dormit puțin dar am reușit, după zece ani petrecuți închisă într-un birou, am spus stop, acum e 
despre mine și pasiunea mea. Am renunțat la jobul sigur și stabil și am pornit în viață împreună cu Sdira 
Events Photography. Nu a fost ușor, satisfacțiile nu au apărut din cer dar acum sunt un om liber.  

Am călătorit mult și încă o fac, dar în alt mod. De aici am dezvoltat rapid conceptul de călătorie cu 
rulota. Am achiziționat o băbuță, o numim așa din cauza vârstei, nu e perfectă dar e a noastră și ne oferă 
o viață plină de peripeții. Plecăm cât de des putem, cunoaștem oameni minunați și vedem locuri 
fantastice, cu alți ochi, într-o îmbinare perfectă a omului cu natura. Suntem trei, neastâmpărați de felul 
nostru și mari iubitori de natură (eu, soțul meu, Dorin și Emilia, fetița noastră). În general plecați în lume 
cu cortul în spate și mașina tixită, acum cu o rulotă în spate și sufletul plin de speranță, cea a noului și a 
schimbării. 

Căsuța noastră pe roți a sărbătorit majoratul acum doi ani, dar e prea puțin important, ne oferă 
tot ce avem nevoie.  

Entuziasmați, cu sufletul cât un purice și mii de emoții am pornit la drum, să ne înțelegem, fără 
experiență, noi trei și Babirulo depășim 10 metri, cam jumătatea unui tir (puțin mai mult). Emoțiile erau 
până în tava, prima tractare, primul drum, prima oprire, platoul Glăvoi, Padiș. 

În acel loc, viața capătă alt sens, printre brazi, corturi și rulote, fără construcții și tehnologie, 
timpul se transformă, percepția asupra vieții se schimbă, lucrurile materiale își pierd sensul iar viața se 
rezumă la trăiri sufletești. 

Ziua descopeream natura, iar seara, la o tonetă unde puteai lua masa se organiza un foc micuț de 
tabără.  În jurul focului nu mai conta naționalitatea, limba vorbită ci doar povestea și muzica de chitară. 
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Am legat prietenii cu o poloneză, o olandeză și o familie din Moldova. În cele două zile petrecute acolo 
am legat prietenii și am cunoscut mentalități de viață diferite.  

Toate acestea se întâmplau pe la mijlocul lui august, iar cum călătorului îi stă bine cu drumul, la o 
săptămână distanță (după ce am și lucrat puțin) am legat din nou băbuța după noi și am pornit pentru 
alte trei zile pe drumurile Transilvaniei. De această dată, împreună cu prietenul nostru Răzvan, fiecare cu 
rulota lui. În prima seară, ne-am oprit la marginea barajului Gura Râului. Zonă extrem de frumoasă, 
seara ne-am încălzit la un mic foc de tabără, ne-am împrietenit cu un mic vizitator simpatic, un vulpoi 
roșcat care s-a delectat peste noapte cu șlapul meu și covorașul de la rulotă. Dis de dimineață, după ce 
am servit o cafea tare pe marginea lacului (în pahare de carton), am pornit din nou la drum având ca 
destinație campingul de la Cârța, tărâm de basm, amenajat exact ca într-o poveste cu pitici. Aici am 
întâlnit din nou oameni minunați, în mare parte străini veniți să vadă frumusețile oferite de țara noastră. 

Deși pare un clișeu, am ajuns și pe tărâmul zânelor, viselor, copilăriei și poveștilor cu praf magic 
(Castelul Zânelor). Nu suntem niciodată prea bătrâni pentru a crede în magia și farmecul zânelor, ne 
așezăm pe un balot de paie, în grădina fermecată, ascultăm susurul apei, gândul ne poartă pe tărâmul 
lor fermecat, ce mai viață! Aripi diafane, praf de sclipici și sunete suave ne înconjoară, auzim un clopoțel, 
da suntem pe tărâmul lor. Seara o încheiem cu un pahar de vin bun, privind stelele! 

În ultima zi, am pornit pe dealurile Cârței, la pas, împinși de peisaj, băieții se transformă în 
căutători de comori (cu detectorul de metale din dotare) iar eu rămân să mă relaxez în foșnetul 
frunzelor. După o oră în care au găsit doar șuruburi și sârmulițe, coborâm agale spre Abația din Cârța, o 
biserică de la 1700 uitată de vreme, plină de farmec și mister. Prânzul îl servim în camping, unde toată 
livada de fructe ne este pusă la dispoziție de către gazda primitoare. Excursia o încheiem seara în centrul 
Sibiului cu o cină romantică pe terasă și muzică magică de vioară.  

După încă o săptămână de lucru (în care ne facem programul exact cum dorim noi) ne hotărâm 
rapid că e vremea de o nouă aventură! Împachetăm în grabă strictul necesar și pornim din nou la drum, 
punct de oprire Valea Mureșului. Fiind deja weekend, nu aveam foarte multe opțiuni, am ales un loc 

aproape de casă în apropiere 
de Cetatea Șoimoș. Am 
campat rulota exact pe 
marginea apei, pe o plajă 
largă. Deja e septembrie, nu 
mai intră în vorbă scăldatul, 
dar ne delectăm cu peisajul 
impresionant, pădurea deja 
frumos colorată de toamnă, 
răcoarea apei și misterul 
cetății. Seara apare repede cu 
farmecul ei, muzică bună în 
surdină, un ceai cald și o 
poveste bună. Dimineața 
trece agale, împletită de 
aburii Mureșului și a unei 
cafele gustoase. Am lenevit 
suficient, este timpul pentru 
o plimbare, avem de ales 

între Cetatea Șoimoș și Mănăstirea Maria Radna. Leneși fiind în acea zi, am ales a doua variantă. De o 
frumusețe și o liniște ireală, mănăstirea stătea și ne aștepta liniștită sus pe colină. Am petrecut câteva 
ore bune vizitând muzeul, în care am descoperit, pe lângă istoria zonei, câteva picturi cu o încărcătură 
emoțională de nedescris. Cu liniștea aceea ca o ștampilă aplicată în suflet am hotărât să continuăm ziua 
în aceeași culoare, citind o carte bună, ascultând muzică de suflet și privind peisajul bogat. Pescarii 
veneau și plecau, corturile se ridicau ca apoi să coboare la lăsarea răcoroasă a serii. Când soarele a apus, 
am aprins focul, am rămas în liniște cu ceaiul aburind în cană, multă vreme contemplând văpaia caldă, 
frumos colorată.  
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Dis de dimineață a trebuit să revenim cu picioarele pe pământ, era vremea plecării. Ploua încet, 
nu ne-a părut rău, ne întorceam la proiectele noastre. Biroul meu este acasă, stau la masă, procesez 
fotografii, în dreapta mea, fereastra, priveliște frumoasă, văd doar rulota în fața ochilor, dor de ducă... 
mă uit în calendar, trei zile libere... dau un telefon, la capătul firului Dorin:  

eu: - ce zici, plecăm? 

el: - nu știu... da, am putea, unde? 

eu: - nu știu, dar încep să împachetez câteva lucruri  

el: - bine, vin într-o oră, pornim și ne hotărâm pe drum unde oprim 

Într-o oră eram deja pe drum, îi povestesc că am avut un eveniment foto la Brad și mi-a plăcut 
mult zona, trecuse ceva vreme de atunci, iar dacă vrea să mergem numai bine pot preda și materialul 
clientului. Zis și făcut, în patru ore am ajuns, clientul foarte bucuros de primirea materialului ne spune că 
mai sus de Brad la Căzănești este un sat de poveste, chiar la poalele Munților Metaliferi. Uite așa am 
îmbinat utilul cu plăcutul, jobul cu recreerea. Am ajuns pe înserat, am campat la marginea satului, 
urmând să îi descoperim povestea dis de dimineață. 

Am cunoscut oameni tihniți, binevoitori și harnici nevoie mare, unul repara gardul, altul ne 
cheamă să ne arate cum face el grinzi de lemn, altul așeza tuleii pentru iarnă în căpițe, despre lemne de 
foc, să nu mai vorbim, leneș să fi să nu ai ,,pică pădurea pe noi, aaa, uite, vecinul taie porcul, are 
neamuri invitate, prilej de bucurie, sigur va fi ospăț”. O doamnă ne spune: ,,Mâine e duminică dar nu 

vine popa la biserică, vă 
invit la o cafea”. Am 
acceptat bucuroși, apoi 
am pornit ușor la pas pe 
drumul Regelui care 
începe la Căzănești și se 
sfârșește la Săvârșin, 
foarte frumos. A doua zi, 
ploaia mocănească ne-a 
împins pașii spre tanti 
Creștin ași nea Ion care 
ne-au delectat urechile și 
sufletul cu poveștile lor 
de viață. Pe la ora 
prânzului a apărut și 
prima rază de soare dar 
nu a durat mult, așa că 

ne-am ascuns în rulotă, am pornit laptopul și am procesat câteva fotografii. Fără internet, televizor și 
alte cele lumești a trecut ziua frumos în tihnă. La ceas de seară ne-a luat pofta de clătite, dar să faci 
clătite în rulotă e blasfemie, mirosul îți rupe nasul. Uite așa am făcut primele mele clătite afară la foc de 
tabăra.  

V-am povestit sumar doar patru dintre călătoriile noastre, nu dorim a ne lăuda, ci doar să vă 
arătăm că viața poate fi trăită și altfel. Împletind cuvintele societății cu muzica sufletului și dorința de 
libertate. Cu un buget bine stabilit și puțină planificare, lăsând la o parte pretențiile materiale ieșite din 
comun, ne putem bucura de poezia vieții și de aventura oferită de minivacanțele în rulotă, poveștile sunt 
multe, călătoriile la fel, cuvintele insuficiente pentru a descrie trăirile, așa că vă așteptăm cu imagini din 
aceste călătorii, pe pagina de Facebook, Andreea Sdira Mezin, capitolul jurnal de bord, noi trei și 
Babirulo. 

În ediția următoare voi reveni cu experiențe interesante, trăite pe platoul Coronini (Herculane), 
povestea celor 2.000 de kilometri Kaprun (Austria) și o săptămână la schi cu rulota la -20 grade. Până 
data viitoare, profitați de experiențele oferite de viață, învățați din ele, lăsați la o parte prejudecățile și 
bucurați-vă sufletul! 



 

 

 

6 

BUCUREȘTI VERSUS BUDAPESTA 
DE LA EXCURSIA DIDACTICĂ LA 
TEAM-BUILDING 
Prof. CRISTINA MANDAE 
 

Acum vreo 20 de ani, organizam prima mea excursie, la Sibiu, cu 
elevii unei școli gimnaziale. Aveam ,,antrenament” deja, pentru că 
fusesem întotdeauna o mare amatoare a călătoriilor (doar cu trenul, 
pe vremea aceea!) și a vizitelor la diverse obiective culturale. De 
atunci, până azi s-au adunat în palmaresul meu zeci de excursii și 
călătorii, mai lungi sau mai scurte, mai costisitoare sau mai puțin 
pretențioase, dar toate țintite spre cunoașterea unor locuri deosebite, 
care să deschidă noi orizonturi culturale. 

Astăzi, excursia a devenit o metodă de instruire, o activitate 
interdisciplinară, iar noua pedagogie vorbește despre ,,excursia didactică” și despre ,,managementul 
excursiilor între educație și agrement”. 

De fapt, în perioada interbelică, până la instaurarea regimului comunist, exista, în mediul 
universitar din România, conceptul de ,,excursie didactică”. Aceasta oferea profesorilor și studenților 
posibilitatea de a avea ,,discuții libere” pe diferite teme abordate la cursurile universitare. Sunt bine 
cunoscute ,,excursiile de studiu“ organizate de profesorul Dimitrie Gusti cu studenții Institutului de 
Studii Sociale din București, ale căror ,,roade” au stat la baza viitoarelor lucrări de specialitate redactate 
de participanți. Studenții au cutreierat țara în lung și în lat și au adus la lumină inestimabilul tezaur 
cultural folcloric, spiritual existent în satele românești. Profesorul Rainer, de la Facultatea de Medicină 
din București, împreună cu studenții săi, a realizat numeroase excursii în mediul rural sau urban, 
studiind aspecte legate de anatomie, osteologie și histologie . 

În prima săptămână a vacanței de vară (iunie 2019) am descins împreună cu elevii și cu colegele 
mele - prof. Ileana Dolinschi și, respectiv, laborant Nilgun-Ayla Vasile în București.  

Un București prăfuit, canicular, destul de neprietenos la prima vedere, dar, pe măsură ce am 
început să-l cunoaștem, ni s-a relevat ca o demnă capitală europeană! 

Am simțit ceva din parfumul orașului interbelic privindu-i arhitectura neo-clasică sau art nouveau 
de secol XX ,,La Belle epoque” s-a manifestat aici în toată splendoarea: pe Calea Victoriei în Piața 
Romană sau în Piața Universității, clădiri precum: Banca Comercială Română, Casa Armatei, clădirea 
C.E.C., Palatul Regal, Biblioteca Centrală Universitară impresionează prin monumentalitate și sobrietate. 
,,Micul Paris” își dezvăluie farmecul și prin casele cochete, foste conace boierești (unele renovate, altele 
în paragină), în care stilul brâncovenesc își demonstrează perenitatea și valoarea: Hanul lui Manuc sau 
Caru’ cu Bere, Muzeul ,,Grigore Antipa” sau Muzeul Național de Istorie, Palatul Parlamentului sau 
Ateneul Român, Grădina Cișmigiu sau Parcul Herăstrău – toate la un loc au făcut deliciul unei experiențe 
bucureștene inedite pentru noi! Acesteia, i s-a adăugat: călătoria obositoare cu trenul, kilometri parcurși 
sub soarele dogoritor de iunie pe străzi prăfuite, aglomerate, înțesate cu tarabe și cafenele, folosind 
mijloacele de transport în comun (care aveau sau nu aveau aer condiționat). O lume pestriță a 
,,Miticilor” dar și a turiștilor avizi de lucruri noi, a cântăreților ambulanți dar și a firmelor orbitoare, a 
claxoanelor nervoase dar și a mașinilor luxoase, a taximetriștilor care simt ,,provincia” pe care o pot 
jecmăni... 
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Vizita la Budapesta, în zilele de 19-20 octombrie 2019, împreună cu colegii mei, în cadrul 
proiectului ,,Comunicare și bune practice în managementul educațional”, ediția a II-a, se înscrie în 
categoria modernă a team-building-ului.  

La o simplă accesare a acestui termen avem următoarea definiție: activitate desfășurată de către 
o echipă, având ca obiectiv îmbunătățirea performanțelor acesteia, pornind de la comunicare și 
colaborare. Obiectivele unui team-building sunt: socializarea, cunoașterea, formarea spiritului de 
echipă, distracția și motivarea, încurajarea inovării și a creativității, comunicarea eficientă. 

Exact cu un an în urmă, inauguram acest mod de cunoaștere reciprocă. La Belgrad, în toamna 
anului 2018, se formase ,,nucleul dur” alcătuit din 10 persoane entuziaste, vesele și temerare. A fost un 
grup mai mic și mai închegat atunci, dar acesta s-a ,,deschis” și celorlalți acum, prin empatie, comunicare 
și bună dispoziție. Distracția de la Belgrad a continuat la Budapesta: nenumărate ,,poze de grup” cu 
nelipsitele indicații din partea fotografului, surprinderea unor situații inedite, mesele îmbelșugate 
specifice locului, asortate cu licori și deserturi apetisante, multă voie bună, debordantă și bine venită în 
cele două zile în care am uitat de școală, de familii, de treburile casnice de sâmbătă, de mesele 
regulamentare de duminică etc, etc, etc. 

 Budapesta... cu aerul ei imperial de Vienă mai mică, dar mai înzorzonată prin barocul clădirilor 
înșirate pe partea estică a Dunării, în Pesta. Un oraș cu alură maiestuoasă, impozantă și impunătoare, 
fostă a doua capitală a Imperiului Austro-Ungar de la 1867 până la 1918. Orașul preferat de Sissi, 
împărăteasa Austriei dar și Regina Ungariei, foarte iubită de supușii ei maghiari. 

Prima zi am petrecut-o în Pesta Însorită și bogată în obiective istorice: Biserica Sfântul Ștefan – cea 
mai mare biserică din Ungaria care adăpostește ,,Sfânta Dreaptă” a primului rege al Ungariei creștine, 
Ștefan I cel Sfânt.  

Castelul Vajdahunyad - copie fidelă a Castelului Huniazilor din Transilvania, situat în Parcul 
Orașului clădirea măreață a Parlamentului Maghiar - un amestec de stiluri arhitectonice (neo-clasic, 
baroc, gotic, renascentist), construit după modelul Parlamentului britanic. În aceeași ambianță 
arhitecturală se înscriu și podurile peste Dunăre, pe care le-am învățat și le-am recapitulat școlărește. 
Podul cu Lanțuri (cel mai vechi, proiectat de un inginer englez), Podul Elisabeta, Podul Libertății, 
Margareta, Petöfi, Rakoczi... 

Croaziera cu vaporașul pe Dunăre într-o după-amiază în care lumina zilei se estompa treptat, ne-a 
oferit o feerie minunată, cu mii de luminițe reflectate în luciul Dunării. Seara a continuat apoi cu o șuetă 
între prieteni la hotel, în aceleași tonuri de antreu și bună dispoziție. A devenit greu să mergi la culcare 
căci atmosfera era prea încinsă spre distracție... 

A doua zi am petrecut-o în Cetatea Buda împădurită, cu Bastionul Pescarilor, o clădire neo-
romanică, cu Dealul Gellert (numit astfel după numele primului episcop care a adus creștinismul în 
Ungaria), cu Citadela Habsburgilor care tronează în vârf alături de Statuia Libertății, cu Biserica Mathias, 
unde s-au încoronat toți marii regi ai Ungariei, inclusiv împăratul Austriei, Franz Joseph, cu Băile Turcești 
Rudas, cu străduțele pietruite, cu cafenele trendy și cofetării celebre cu case în stil baroc dar și cu clădiri 
ce țin de ,,fen de siècle”, cu o neașteptată și colorată paradă de husari, dar și cu o schimbare de gardă la 
Palat.  

Budapesta și București, două capitale din cadrul aceleiași Uniuni Europene. Prima respiră un aer 
vest-european, are o grijă aparte pentru restaurare, estetic și rafinament. Cea de-a doua - balcanică, 
zgomotoasă, temperamentală, neîngrijită pe alocuri, dar nelipsită de atracții culturale provocatoare și 
incitante. Ambele dispun însă de acel magnetism care te atrage, te captează, te captivează, te 
ademenește și te farmecă făcându-te să-ți spui: Ce frumos e să cunoști lumea! 
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CAMPIOANA DIN 
CLASA A XI-A   
KASSANDRA FIRU 
 

“Am învățat să câștig cu demnitate. Am învățat să nu renunț și să fiu 
independentă, chiar și în situații critice.” 

 
Kassandra Firu din clasa a XI-a B 

deține titlul de campioană la caiac-
canoe. Împreună cu colega  mea 
Renate Roșca am decis să aflăm mai 
multe despre campioana noastră. 

 
1. Cum ai ajuns să practici caiac-

canoe? 
Totul a început când eram în 

clasa a VII-a. O doamnă profesoară pe 
nume Codruța Șofran, antrenoare la 
C.S.N. Banat a venit pentru a recruta 
noi membri pentru noua echipă a 
Centrului de lot de  juniori, care se 
ținea în România și pentru participarea la Campionatul Național de fond. 

2. Ce te-a ambiționat să continui acest sport? Te-a atras de la început? 
Nu, nu am fost atrasă de acest sport de la început, deoarece, la primul meu concurs național, am  

fost eliminată pentru că am căzut din west (în limbaj sportiv însemnând barcă). 
Ceea ce m-a ambiționat însă continuu, a fost faptul că îmi doream să ajung pe podium lângă  

fetele care m-au învins, sau chiar mai sus de ele. Ceea ce s-a și întâmplat, deoarece, în august 2016, am  
obținut primul titlu de campioană națională la distanța de 500 m, la categoria fete. 

3. În ce consta pregătirea pentru concurs?  
Cea mai intensă pregătire începea din luna iunie când plecam de acasă la diferite centre de  

antrenament pentru pregătire: Snagov, Surduc, Cinciș, Poiana Mărului.   
O zi de antrenament din viața unui sportiv de performanță constă în: trezirea la ora 5:30  

dimineața (fără a lua micul-dejun), începeam cu 2 km de alergare pentru încălzire ca, mai apoi, să  
înceapă antrenamentul pe apă, acesta având durata de 2 ore.   

4. Ce competențe ai dobândit din acest sport?  
Am învățat să pierd cu mândrie ținând cont de munca depusă. Am învățat cât de mult poate  

valora o secundă, care poate face diferența dintre o medalie de aur și una de argint. Am învățat să  
câștig cu demnitate. Am învățat să nu renunț și să fiu independentă chiar și în situații critice.   

5. Cum te simțeai când câștigai? Dar când pierdeai?  
Sentimentul pe care îl simțeam atunci când eram pe podium, iar antrenoarea îmi înmâna medalia  

și tricoul de campion era un sentiment unic, greu de descris în cuvinte. Nu știam dacă să râd, sau dacă să  
plâng, dar un lucru era sigur, MUNCA DEPUSĂ NU ERA DEGEABA.  
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Atunci când pierdeam îmi era rușine față de mine și față de antrenoarea mea, dar în același timp,  
pierderea mă ambiționa să mă concentrez mai mult și să am un antrenament mai intens.  

6. Care sunt cele mai importante titluri pe care le-ai dobândit?  
- de 18 ori Campioană Națională la Pitești în “simplu”;         
- de 2 ori Vicecampioană în „dublu”;   
- o dată pe locul al-III-lea în „patru”;                                  
- Vicecampioană Europeană în Cehia;  
- locul V la Mondiale;  
- locul IV la Europene în Dragon;  
- 9 titluri de Campion la barcă în Dragon.  

7. De ce ai renunțat? Regreți că nu mai poți practica acest sport?  
Nu mai pot practica acest sport, deoarece antrenoarea de la Lotul Național de fete ne-a pus pe  

toate să alegem între școală și sport, iar eu am ales școala pentru a-mi construi un viitor sigur. 
Mereu îmi vor lipsi prietenii, antrenoarea, competițiile, chiar și clipele în care pierdeam și eram  

certată, dar totodată ambiționată, deoarece nici un sportiv nu poate fi mereu pe locul I! 
8. Ce ai fi făcut dacă ai fi ales sportul și nu ai fi avut succes după aceea?  
Aș fi muncit și aș fi tras de mine până când aș fi fost în vârf, iar după, normal că aș munci pentru a  

mă menține acolo, deoarece dacă muncești și îți respecți antrenamentele și nu te distrezi când e vorba  
de muncă, este imposibil să nu fii în vârf.  

9. Ce drum dorești să urmezi mai departe?  
Mi-aș dori să urmez Facultatea de Medicină, pentru care am și renunțat la acest sport minunat.  
10. Descrie cel mai greu moment din viața ta de campioană. Dar și cel mai bun.  
Cel mai greu moment a fost atunci când eram singură, departe de familie, de prieteni, de orașul  

natal și de antrenoarea care m-a format și care m-a educat pentru acest sport. Pot spune că a fost cel  
mai greu moment din viața mea de sportivă, deoarece eram singură printre străini și acesta era cel mai 
greu sentiment: DORUL DE CASĂ ȘI DE FAMILIE. 

Iar cel mai bun moment a fost acela când antrenoarea mi-a înmânat medalia de aur și m-a  
felicitat “ACUM POȚI SPUNE CĂ MUNCA TA NU A FOST ÎN ZADAR”. Acesta este cel mai bun sentiment  
din viața unui sportiv, când ți se strigă numele pe locul I, și toată lumea aplaudă. Nu pot descrie în  
cuvinte sentimentul, care te face să râzi, dar și să plângi totodată.  

 
Este important să știi să-ți găsești mereu calea spre lumină, și să știi să te bucuri pentru cei ce au  

câștigat. Dar cel mai important e să nu capeți sentimentul de invidie.  
Îi mulțumesc doamnei antrenoare și colegilor pentru că m-au susținut și au avut răbdare să ajung  

cine sunt astăzi.           
    

Au consemnat 

 

 
 
 
Sorina Răducan și Renate Roșca,  

clasa a XI-a B  
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BALUL BOBOCILOR - EDIȚIA 2019 
,,CUPLURI CELEBRE DIN ISTORIE” 
 

 
 

1. Ce v-a făcut să vă înscrieți la Balul Bobocilor?                                           
 
Marco Cozarov (Mister Boboc):  
M-a făcut să mă înscriu dorința de a îmi face prieteni noi, mereu îi auzeam pe alții cum vorbesc despre 
bal și experiențele lor și am vrut să văd și eu cum este! 
 

Ioana Indoleanu (Miss Boboc):  
Prietenii și colegii de clasă m-au convins să mă înscriu, eu nu am fost hotărâtă, dar am zis să încerc și mă 
bucur că mi-am înfrânt emoțiile! 
 

Maximilian Mogoș (Mister Popularitate):  
M-am înscris la Balul Bobocilor pentru că suna interesant și știam că acest eveniment se întâmplă odată 
în viață, așa că am lăsat emoțiile la o parte și m-am dus acolo cu gândul de a arăta tuturor de ceea ce 
sunt în stare. 
 

Lorena Gajac (Miss Popularitate):  
Faptul că nu voi mai avea altă ocazie să fiu boboacă și doar o dată în viață ai șansa să trăiești aceste 
sentimente, au fost două motive solide care au stat la baza deciziei de a participa, dar am considerat-o o 
provocare în care cei mai buni sunt răsplătiți pentru cel mai eficient efort depus în cadrul repetițiilor. 
 

Denis Hortea (Mister Originalitate): 
Ce m-a făcut să mă înscriu la Balul Bobocilor a fost faptul că știam că e o experiență unică ce se întâmplă 
o data in viață și voiam să o trăiesc și eu. 
 

Amira Dulgheru (Miss Originalitate): 
M-am înscris deoarece era o experiență nouă și am realizat că nu voi mai avea ocazia de a o face, dar și 
din dorința de a cunoaște persoane noi, de a-mi face prieteni și de a mă distra. 
 

Ștefan Göder:  
M-am înscris la bal din cauza partenerei mele dar și din cauză că doream o experiență de neuitat. 
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Maria Petcu: 
Insistențele colegilor din anii 
mai mari, care ne-au dat 
încredere în forțele proprii 
precum și dorința mea de a-
mi arăta talentul și 
perseverența.  
 

Iulia Șain: 
Am vrut să îmi ocup timpul cu 
activități constructive și am 
considerat că acest lucru este 
potrivit.  
 

Irina Sîrbu: 
Mereu mi-a plăcut să încerc 
lucruri noi și acest fapt m-a 
influențat in alegerea participării 
la bal. 
 

Bianca Hrițuc: 
Ceea ce m-a determinat să mă înscriu la Balul Bobocilor a fost faptul că doream să cunosc mai mulți 
colegi și stiam că voi avea multe amintiri frumoase dacă voi participa 
 

2. Cum v-ați simțit la repetiții? 
 

Marco Cozarov:  
Foarte bine, pot spune că  au reprezentat partea mea preferată din această experiență, deși am muncit, 
am avut destul timp să ne și distrăm, fiind o atmosferă caldă, prietenoasă. 
 

Ioana Indoleanu: 
La repetiții, m-am simțit foarte bine, mereu mergeam cu drag după terminarea cursurilor! 
 

Maximilian Mogoș:  
A fost super, am făcut cunoștință cu o mulțime de persoane noi și și am învățat multe lucruri interesante.  
 

Lorena Gajac:  
Pentru mine, au fost o multitudine de sentimente: de bucurie, de mândrie, de stres, de distracție și amuzament, 
de ambiție și de  seriozitate, care mi-au creat o experiență specială și m-au făcut să mă simt extraordinar. 
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Denis Hortea:  
M-am simțit foarte bine la repetiții. A fost o atmosfera plăcută. 
 

Amira Dulgheru: 
Eu, personal m-am simțit extraordinar, atmosfera era mereu relaxantă si amuzantă! 
 

Ștefan Göder: 
A fost foarte interesant, distractiv, dar pe lângă toate astea, a fost și obositor. 
 
Maria Petcu:  
Repetițiile pentru bal au fost foarte folositoare, organizatorii au fost pricepuți și devotați astfel încât            
m-au făcut să mă simt pregătită pentru probele concursului. 
 

Iulia Șain: 
M-am simțit bine, cei de a 11-a s-au purtat frumos cu noi și au avut răbdare. 
 

Irina Sîrbu: 
La repetiții era locul unde m-am distrat si am învățat lucruri noi. 
 

Bianca Hrițuc: 
Deși uneori obositoare, repetițiile au fost frumoase. Au fost cu râsete, zâmbete, stres, emoții, nervi și 
multă muncă, dar predominant stare bună. 
 

 

3. Ce v-a plăcut cel mai mult in acest bal? 
 

Marco Cozarov:  
Pe lângă repetiții, și spectacolul în sine mi-a 
plăcut. De asemenea mi-au plăcut oamenii 
care au luat parte la acest eveniment care 
m-au ajutat și m-au făcut să mă simt 
pregătit pentru ziua cea mare. 
 

Ioana Indoleanu:  
La acest bal, cel mai mult mi-a plăcut faptul 
că s-au legat foarte multe prietenii, faptul că 
am întâlnit multe persoane minunate și 
faptul că am avut ocazia să urc pe o scenă și 
să dovedesc de ceea ce sunt cu adevărat în 
stare să fac. 
 

Maximilian Mogoș: 
Mi-a plăcut cel mai mult multitudinea de 
coregrafii, care mai de care mai special și 
organizatorii care erau entuziasmați de 
reușitele noastre. 
 

Lorena Gajac:  
La acest bal, mi-a plăcut cel mai mult 
momentul în care am urcat pe scenă și am început să dansez în fața juriului, profesorilor organizatorilor 
și a spectatorilor simțindu-mă ca un adevărat star. 
 

Denis Hortea:  
Cel mai mult mi-au plăcut repetițiile pentru bal deoarece m-am simțit în largul meu iar organizatorii îmi 
ofereau încredere în mine și în propriile puteri, ca niște frați mai mari! 
 

Amira Dulgheru   
Cel mai mult mi-a plăcut implicarea și dedicarea organizatorilor, cât și fiecare coregrafie în parte. 
 

Ștefan Göder: 
Momentele petrecute cu organizatorii și cu restul bobocilor la repetiții cât și momentele de după 
terminarea concursului dansând alături de ei. 



 

 

 

13 

 

Maria Petcu:  
Cel mai mult mi-a plăcut tema balului care ne-a făcut să ne transpunem în vremurile de altă dată prin 
coregrafia aleasă și costumele purtate. 
 

Iulia Șain:  
Aș putea spune că seriozitatea de care au dat 
dovadă organizatorii! 
 

Irina Sîrbu: 
Cel mai mult din acest bal mi-au plăcut 
coregrafiile bazate pe tema "Cupluri Celebre 
din Istorie", fiecare pereche se putea remarca 
astfel prin diverse mișcări specifice perioadei 
pe care o aveau. 
 

Bianca Hirțuc: 
Unul din cele mai frumoase momente în acest 
bal a fost munca în echipă. 
 
 

4. Cum ați descrie această experiență? 
 

Marco Cozarov: 
Este o experiență care ar trebui să o trăiască 
fiecare persoană măcar o dată în viață. Sfătuiesc 
bobocii din anii următori să participe cu 
încredere, nu au nimic de pierdut, ba mai mult 
au de câștigat momente de neuitat! 
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Ioana Indoleanu:  
Această experiență a fost una cu adevărat 
memorabilă și mă bucur că am făcut parte 
din acest eveniment special, alături de 
oameni speciali. 
 

Maximilian Mogoș: 
Este o experiență pe care nu cred că o voi 
uita vreodată, încurajez toți bobocii care 
vor veni  să participe deoarece nu vor 
regreta că au făcut-o! 
  

Lorena Gajac:  
Este o experiență unică, pe care sincer, nu 
aș putea să o descriu în cuvinte! 
 

Denis Hortea:  
Aș descrie această experiență ca una de 
neuitat! 
 

Amira Dulgheru: 
A fost o experiență frumoasă, inedită și 
plină de emoții. 

 

Ștefan Göder:  
Aș descrie aceasta experiență ca pe un 
lucru unic, o modalitate de a lega noi 
prietenii si de a învăța lucruri noi. 
 

Maria Petcu:  
Experiența trăită a fost solicitantă dar 
totodată am simțit la finalul concursului, și satisfacția muncii depuse prin aplauzele spectatorilor noștri! 
 

Iulia Șain:  
Aș descrie această experiență ca pe un lucru unic, o modalitate de a lega noi prietenii și de a învăța 
lucruri noi. 
 

Irina Sîrbu:  
Această experiență a fost frumoasă, dar în același timp și stresantă, dar s-a meritat! 
 

Bianca Hrițuc: 
În viață nu e numai despre câștig ci, uneori, contează mai mult experiența acumulată. Astfel, din această 
perioadă de pregătire, cât și balul în sine ne-au învățat să colaborăm unul cu celălalt, să ascultăm ideile 
altora, să muncim în echipă. Dar și să ne susținem și să ne ajutăm reciproc, să ne bucurăm pentru 
reușitele altora și să formăm noi prietenii. 
 
5. Cum te-ai simțit in momentul in care ți-ai auzit numele când s-au anunțat câștigătorii? 
 

Marco Cozarov: 
M-am simțit ca și cum visam. Nu credeam că e posibil să câștig primul premiu, dar asta arată că prin 
muncă se poate câștiga orice. 
 

Ioana Indoleanu:  
Când mi-am auzit numele, m-am bucurat foarte mult. Nu mi-a venit să cred că visul meu tocmai 
devenise realitate. 
 

Maximilian Mogoș:  
În momentul în care mi-am auzit numele, am fost plăcut surprins aflând că am fost unul dintre cei mai 
adorați dintre participanți și m-a impresionat câtă lume m-a aplaudat. 
 

Lorena Gajac:  
În momentul în care mi-am auzit numele, chipul  a început să îmi radieze de fericire și totul mi s-a părut 
ca un vis împlinit. 
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Denis Hortea:  
A fost un moment palpitant când mi-am auzit numele. 
 

Amira Dulgheru: 
În acel moment am fost șocată și uimită deoarece nu mă așteptam să câștig ceva. 
 
 
 

6. Ai repeta aceasta experiență? 
 
Marco Cozarov: 
Dacă aș mai avea ocazia de a 
participa la Balul Bobocilor 
cu siguranță că aș face-o, 
aștept cu nerăbdare clasa a 
11-a pentru a fi organizator. 
 

Ioana Indoleanu:  
Dacă aș putea, cu siguranță 
aș repeta această experiență 
de neuitat. 
 

Maximilian Mogoș:  
Categoric, aș mai repeta 
experiența, atât balul in sine 
cât și repetițiile. 
 

Lorena Gajac:  
Cu siguranță! 
 

Denis Hortea:  
Aș repeta această experiență 
de câte ori aș putea. 
 
 

 

Amira Dulgheru: 
DA!!! 
 

Bianca Hirțuc: 
Da. 
 

Irina Sîrbu:  
Da. 
 

Iulia Șain:  
Cu siguranță aș repetat-o, 
dacă aș avea posibilitatea, 
deoarece am cunoscut 
persoane alături de care 
m-am simțit foarte bine. 
 

Maria Petcu:  
Aș repeta această 
experiență cu drag 
pentru a retrăi emoțiile 
momentelor de atunci. 
 

Ștefan Göder:  
Categoric! 
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TABELUL PERIODIC AL 
ELEMENTELOR CHIMICE 
Prof. ALINA RIANA STAN 

 

Tabelul periodic al elementelor chimice se poate vedea în toate 
laboratoarele de chimie. Meritul pentru crearea acestuia este atribuit, în 
general, lui Dmitri Mendeleev, un chimist rus care, în anul 1869, a aranjat 
cele 63 de elemente chimice cunoscute la acea vreme pe rânduri și 
coloane în funcție de proprietățile lor chimice și fizice. 

Pentru a sărbători cea de-a 150-a aniversare a acestui moment 
crucial din știință, ONU a proclamat anul 2019 drept Anul Internațional al 
Tabelului Periodic al Elementelor. 

Tabelul periodic al elementelor nu a început însă cu Mendeleev. Mulți alţi chimişti au încercat să 
găsească o modalitate de aranjare a elementelor chimice în funcţie de proprietăţile lor. 

Cu zeci de ani înainte de Mendeleev, chimistul John Dalton a realizat un tabel cu elementele 
chimice cunoscute la acea vreme și a utilizat câteva simboluri destul de interesante pentru acestea. 

 
John Newlands a creat un tabel, cu câțiva ani înainte de Mendeleev,  în care a ordonat elementele 

chimice în ordinea maselor atomice relative. 

În anul 1865, John Newlands a publicat Legea Octavelor aranjând toate elementele cunoscute la 
acea vreme, începând cu H (hidrogen) și terminând cu Th (thoriu), în opt grupuri de câte opt, pe care 
acesta le-a asemănat cu octavele din muzică. 
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Geniul lui Mendeleev a constat în faptul că el a înţeles că anumite elemente chimice lipsesc din 
tabele şi că acestea urmează să fie descoperite. 

Spre deosebire de Dalton, Newlands și alți chimişti care au inclus în tabelele lor doar elementele 
chimice cunoscute, Mendeleev a lăsat spații libere pentru elementele chimice necunoscut şi a prezis cu 
acuratețe proprietățile elementelor chimice necunoscute. 

 
De exemplu, lângă Al (aluminiu) există un spațiu pentru un metal necunoscut. Mendeleev a prezis 

că acesta va avea masa atomică 68, densitatea de 6 g/cm3 și un punct de topire foarte scăzut. 

Șase ani mai târziu, Paul Émile Lecoq de Boisbaudran a izolat elementul chimic Ga (galiu) care are 
masa atomică 69,7, densitatea de 5,9 g/cm3 și un punct de topire atât de mic încât devine lichid în 
palmă, deoarece punctul de topire al galiului este la 29,7646 °C. 

În acelaşi mod Mendeleev a prezis elementele chimice Sc (scandiu), Ge (germaniu) și Tc 
(technețiu), care a fost descoperit abia în anul 1937, după 30 de ani de la moartea lui Mendeleev. 

La prima vedere, tabelul lui Mendeleev nu seamănă prea mult cu tabelul periodic al elementelor 
chimice pe care îl utilizăm în prezent. Acesta din urmă cuprinde o mulţime de elemente pe care 
Mendeleev le-a ignorat și pentru care nu a lăsat loc liber, mai ales gazele nobile, cum ar fi He (heliu), Ne 
(neon), Ar (argon). 

De îndată ce se roteşte tabelul lui Mendeleev cu 90 de grade, similitudinea acestuia cu versiunea 
modernă devine evidentă. 

De exemplu, halogenii, F (fluor), Cl (clor), Br (brom) și I (iod), simbolizat J în tabelul lui Mendeleev, 
se grupează unii sub alţii şi formează coloana sau grupa a 17-a din tabelul actual al elementelor chimice. 

O versiune deosebit de importantă a tabelului elementelor chimice a fost cea propusă de Charles 
Janet. Acesta a folosit fizica cuantică pentru a crea un tabel periodic al elementelor chimice bazat pe 
configurația electronică a elementelor. 

Tabelul lui Charles Janet este încă preferat de mulți fizicieni. Interesant, Janet a lăsat, de 
asemenea, spaţii libere pentru elementele chimice cu numărul atomic până la 120, în ciuda faptului că la 
acea vreme erau cunoscute doar 92 de elemente chimice. 

Versiunea modernă a tabelului periodic al elementelor chimice este de fapt o evoluție directă a 
versiunii lui Charles Janet. 

În 2019 se aniversează şi descoperirea fosforului în urmă cu 350 de ani, clasificarea făcută de 
Antoine Lavoisier pentru cele 33 de elemente în 1789 şi formularea legii triadelor de către Johann 
Wolfgang Dobereiner acum 190 de ani. 
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SĂNĂTATEA OAMENILOR 
ŞI UNDELE STAŢIONARE  
Prof. CECILIA ROIBAN  

 

„Respectă asta pentru sănătate: 
cinezi puţin. Mănânci când foamea-i dură. 
Să mesteci bine, să nu bagi în gură 
decât uşoare şi fireşti bucate... 
În vin puţin dar dens să-ţi stea râvnirea; 
nu-l bea pe gol stomac şi nu-ntre mese, 
nu-ntârzia, nici nu-ţi grăbi ieşirea... 
Fă din odihnă şi din zâmbet rege. 
Fugi de desfrâu. Dieta fie-ţi lege.” 

Leonardo da Vinci 
 

Părintele Teofil Părăian spunea: ,,oxigen, glicogen, somn, nici abuz, nici refuz, rugăciune.” 
1. Oxigen - să trăiești în aer cât mai curat. 
2. Glicogen - să ai o hrană rațională și echilibrată, nici prea multă, nici prea puțină. 
3. Somn - cel puțin 6 ore de somn continuu zilnic (copiii au nevoie de mai multe ore de somn). 
4. Să-ți păstrezi hormonii - să nu faci risipă de energie sexuală; poți să ajungi dărâmat din 

pricina abuzurilor și a risipei de energie sexuală. 
5. Să ai concepție de viață creștină - adică să nu umbli după alte concepții de viață: yoga, zen ș.a. 

 

Bunul obicei de a te spăla pe urechi dimineaţa îşi are explicaţia în faptul că se curăţă aura corpului 
dar şi prin faptul că pe pavilionul urechii sunt proiectate toate organele corpului. 

Baza auriculoterapiei: fiecare punct din corp îşi are corespondent în pavilionul urechii. Detectarea 
unui punct perturbat provoacă o modificare a pulsului luat la încheietura mâinii. El denumeşte acest tip 
de răspuns, „reflex auriculocardiac” (RAC). 

RAC poate fi provocat de o stimulare subliminală(adică sub pragul percepţiei şi reacţiei conştiente 
a organismului) a oricărui punct de pe suprafaţa pielii. 

Pornind de la această constatare există o metodă de diagnosticare pe care o numeşte 
auriculomedicină şi redenumeşte RAC-reflex autonom circulator. 

Reflexul auriculocardiac este una dintre aplicaţiile undelor staţionare. Se ştie din capitolul de unde 
că unda staţionară se formează dacă într-un punct se suprapun două unde coerente care se propagă în 
sensuri opuse.  

Pulsul perceput pe artera radială, la nivelul încheieturii mâinii, se datorează fenomenului de undă 
staţionară ce este produs de propagarea de-a lungul arterei,  pe de o parte,  a undei de contracţie 
cardiacă, iar pe de altă parte,  a undei reflectate la trecerea de încheietura mâinii. În stare de repaus, 
această undă staţionară rămâne localizată într-un punct fix. În caz de stimulare cutanată, probabil sub 
efectul intervenţiei sistemului neurovegetativ, unda se apropie sau, din contră, se îndepărtează de 
încheietura mâinii, apoi revine rapid la poziţia sa de repaus. Acesta este reflexul autonom 
circulator(RAC) sau reflexul arterial Nogier (RAN). În caz de tulburare,  unda pulsului se deplasează la 
stimulare, dar întârzie să revină la poziţia de echilibru. 

Organele corpului sunt proiectate nu numai pe pavilionul urechii ci şi pe palme şi pe tălpi. 
Aceste puncte pot fi stimulate prin reflexoterapie. 
De aceea, de exemplu, la orele de educaţie fizică atunci când se merge pe vârfuri respectiv pe 

călcâi sunt stimulate punctele corespunzătoare situate pe vârfuri respectiv călcâi. 
Pe iris se pot citi informaţii despre boli (iridiologia) şi aspectul feţei permite identificarea bolilor.  
De aceea  acestea sunt făcute pentru sănătatea oamenilor. De fapt totul este făcut pentru om. 
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LA JOURNÉE 
EUROPÉENNE  
DES LANGUES 
Prof. VIVIANA-LORINA STOIA 

 

Depuis 2001, le 26 septembre est la date à laquelle tous 
les pays de notre continent  célèbrent la Journée européenne 
des langues, manifestation consacrée à la communication et à 
l'entente.   

Parmi ses objectifs, on peut énumérer: la sensibilisation 
du public à l'importance de l'apprentissage des langues et de 
la diversité des langues apprises, la favorisation du 
multilinguisme qui fait coexister plusieurs langues au 
sein d'une société, du plurilinguisme qui fait parler 
plusieurs langues pour de différentes activités ( parler 
anglais au travail, français avec sa famille et allemand 
avec ses amis) et de la comprehension interculturelle; la 
promotion de la riche diversité culturelle et linguistique 
de l'Europe, l’encouragement de l’apprentissage des langues 
tout au long de la vie dans le contexte scolaire et au-delà. 

À l’occasion de la Journée européenne des langues, des 
millions de personnes dans tous les états membres du Conseil de l'Europe, mais aussi ailleurs, dans le 
monde, ont organisé ou participé à des activités visant à promouvoir la diversité linguistique. 

Dans notre école, nous avons marqué l’événement par l’activité “Célébrons les langue étrangères 
à travers les poèmes. Nous aimons créer des poèmes en français”, déroulée sous la forme d’un atelier 
de travail, où les élèves de la IX-ème A ont mis en valeur leurs talents, en créant des acrostiches, 
poèmes dont les initiales des vers composent un mot lu verticalement. Le mot choisi fait référence à 
l’espace linguistique et culturel européen.  Voilà quelques créations des élèves participants: 

 
Ziua Europeană a Limbilor Străine 

 

Din 2001, 26 septembrie este data la care toate țările de pe continentul nostru sărbătoresc Ziua 
Europeană a Limbilor, eveniment dedicat comunicării și bunei înṭelegeri. 

Printre obiectivele sale se numără: sensibilizarea publicului cu privire la importanța învățării 
limbilor și a diversității limbilor învățate, favorizarea, multilingvismulului, care permite ca mai multe 
limbi să coexiste în cadrul unei societăți, a plurilingvismului, care permite ca mai multe limbi să fie 
vorbite pentru diferite activități (vorbind engleza la locul de muncă, franceză cu familia și germană cu 
prietenii), a înțelegerii interculturale; promovarea bogatei diversităṭi culturale și lingvistice a Europei, 
încurajarea învățării permanente a limbilor străine în contextul școlii și nu numai. 

Cu ocazia Zilei Europene a Limbilor, milioane de oameni din toate statele membre ale Consiliului 
Europei, precum și din alte părți ale lumii, au organizat sau au participat la activități de promovare a 
diversității lingvistice. 

În școala noastră, am marcat această sărbătoare cu activitatea „Să sărbătorim limbile străine prin 
poezie. Ne place să creăm poezii în limba franceză ", realizată sub forma unui atelier, unde elevii clasei 
a IX a A și-au evidențiat talentele, creând acrostihuri, poezii ale căror inițiale din fiecare  vers, compun 
un cuvânt citit vertical. Cuvântul ales se referă la spațiul lingvistic și cultural european.  
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Iată câteva creații ale elevilor participanți: 
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CE NE PROPUNEM ÎN 
ANUL ȘCOLAR 2019-2020? 
Prof. ANGELICA SÂRBU 
 

Dragi colegi și elevi ai Colegiului Național ”Ana Aslan” Timișoara, vă aduc la cunoștință că anul 
acesta vom desfășura la orele de TIC activități interdisciplinare pentru a veni în întâmpinarea 
întrebărilor: ”La ce-mi folosește aceasta?” ”De ce e important să învăț acest lucru …?”, întrebări care 
apar la diferite discipline. Astfel s-au creat două proiecte de colaborare între disciplinele: Limba și 
Literatura Română și TIC , Matematică și TIC. Elevii au fost interesați de aceste proiecte și se derulează 
conform tematicii și graficului cuprins în programul celor două proiecte la nivelul școlii. 

Lucrările realizate la orele de TIC vor fi prezentate la cele două discipline și vor fi evaluate conform 
criteriilor de evaluare specifice fiecărei discipline. 

La  Limba și Literatura Română sunt urmărite sarcinile de lucru prezentate de doamna profesoară 
de Limba română, Radmila Chevereșan, conform tematicii pusă la dispoziție la ora de curs.  Elevii rezolvă 
cerințele temei alese cu instrumente ale Tehnologiei Informației și Comunicațiilor în cadrul proiectului 
educațional interdisciplinar „Literatura română în dimensiunea IT”, aflat la prima ediție.  

Elevii și-au ales o temă la alegere din varietatea tematică pusă la dispoziția elevilor la ora de limba 
română iar cerințe au pus în valoare competențe de  cercetare surse, de sistematizare a materialelor selectate, 
competențe de tehnoredactare, de realizare a unui proiect conform unui plan dinainte stabilit fiecărei teme. 

Un alt proiect s-a materializat ca și colaborare între matematică și TIC cu denumirea  
”Matematica în știință și artă”. Elevii vor realiza proiecte cu programul  Microsoft Office Power Point, 
tema acestora este să surprindă legătura între matematică și artă respectiv matematică și știință cu 
ajutorul competențelor digitale deprinse la orele de TIC. 

Se vor susține lucrările realizate, în plen,  în cadrul unei ore de TIC și cele mai interesante și bine 
susținute și argumentate oral, conform itemilor de evaluare,  vor participa la Conferința Știință și Artă 
organizată de Colegiul Național Ana Aslan Timișoara. 

Un alt proiect care s-a derulat și în ceilalți ani, are continuitate și rămâne de actualitate este 
proiectul județean ”Timișoara, oraș european”, acesta se va desfășura și anul acesta, el se află la cea de-
a 4-a ediție. Anul acesta elevii Colegiului Național ”Ana Aslan” vor avea o colaborare cu Asociația 
Culturală ”Salvați patrimoniul Timișoarei” ce cuprinde  activități de descoperire a comorilor istorice și 
culturale ale orașului.  

Rămâne ca tradiție concursul de istorie a Timișoarei a cărei bibliografie este manualul de istorie 
scris de istoricul Iona Hațegan. Întrecerea pe tema istoriei Timișoarei se desfășoară  anul acesta între 4 
licee ale Timișoarei după cum urmează: Colegiul Național ”Ana Aslan”, Colegiul Tehnic ”E. Ungureanu”, 
Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva”, Liceul Teoretic ”J.L Calderon” .  

Evenimentul este inclus în agenda activităților școlare și extrașcolare ale Inspectoratului Școlar 
Timiș pe anul școlar 2019-2020. 

Anul acesta școlar vom organiza o expoziție de fotografie pe tema ”Porțile istorice ale Timișoarei”. 
Vom vizita aceste monumente istorice și culturale ale orașului, traseul este stabilit de Asociația Culturală 
”Salvați patrimoniul Timișoarei” care ne vor furniza informații despre istoria și evoluția acestor porți 
istorice ale orașului.  

Prin aceste activități comune ale elevilor, cadrelor didactice, reprezentanți ai instituțiilor 
partenere au ca scop sensibilizarea elevilor față de bogățiile spirituale, culturale, și istorice ale orașului, 
creșterea responsabilizării față de edificiile orașului natal Timișoara, dezvoltarea în rândul elevilor  a 
spiritului de inițiativă, a schimbului de atitudini conștiente și responsabile față de mediul urban.  

Și să nu uităm că orașul Timișoara a câștigat titlul de capitală cultural europeană în anul 2021 de 
aceea noi ne pregătim să ne implicăm în acest proiect deosebit. 

 
Prin intermediul articolului din revista școlii fac apel astfel elevilor și colegilor - cadre didactice 

pentru a se alătura acestor acțiuni de descoperire a orașului în care trăim și de care ne mândrim,  ca 
cetățeni ai orașului de pe Bega.  
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FAMILIA ȘI FORMAREA 
TRĂSĂTURILOR DE 
PERSONALITATE 
Prof. ADINA MARIA GUGONATU 

 
Familia si şcoala joacă un rol important în dezvoltarea personalităţii 

copilului, în formarea unor deprinderi si abilităţi necesare acestuia  
atât de-a lungul traiectoriei şcolare cât şi a celei profesionale.  

Având în vedere etapele de dezvoltare ontogenetică putem 
spune că în etapa antepreşcolară sau prima copilărie cum a mai 
fost aceasta denumită, rolul principal in educarea copilului dar şi în 
creionarea, modelarea si formarea personalităţii sale revine 
familiei - in special celor 2 figuri parentale care oferă prin exemplul 
personal modele de conduită ce vor fi asimilate, interiorizate si 
imitate de copil. De aceea părinţilor le revine o sarcină majoră si 
anume aceea de a crea un climat familial benefic pentru dezvoltarea 
normală si armonioasă a copilului în care să predomine comportamente 
dezirabile, acceptate social şi care să permită formarea unor sentimente precum: stimă şi respect faţă de sine 
dar şi faţă de ceilalţi, sinceritate, altruism, atitudini pozitive în raport cu propria persoană dar şi cu cei din jur.   

Există situaţii în care părinţii nu conştientizează rolul major pe care îl îndeplinesc în educarea dar 
şi în formarea personalităţii propriilor copii, oferind de multe ori modele de conduită  distructive 
precum: agresivitate verbală sau / şi agresivitate fizică îndreptată fie împotriva unui membru al familiei 
fie in exterior, consum de tutun sau alcool, dezinteres faţă de propria persoană dar şi faţă de ceilalţi, 
blamarea, acuzarea celor din jur, lipsa interesului pentru muncă,  pentru valorile morale. Toate acestea 
devin treptat „repere” pentru copilul mic care nu are alte surse de formare comportamentală, atitudinală 
decât cele ale familiei de provenienţă care contribuie la formarea a ceea ce numim caracterul omului.  

Dacă modelul oferit de mediul familial este unul dezirabil, acceptat social atunci vom putea vorbi de 
persoane care au un caracter moral concretizat prin altruism, sinceritate, implicare, devotament, însă dacă mediul 
de provenienţă este unul indezirabil, respins de societate atunci există riscul  de a forma caractere imorale.  

Lipsa  conştientizării rolului permanent de părinte determină apariţia unor personalităţi agresive, 
antisociale, greu adaptabile la cerinţele mediului extern-şcoală, grup de prieteni, societate în general, 
personalităţi anxioase, depresive. etc.  Atunci când cineva decide să devină părinte este imperios 
necesar să-şi asume responsabilitatea creşterii si educării copilului - proces extins pe o perioadă lungă 
de timp si care necesită atât resurse afective cât şi resurse materiale, financiare care să inducă noului 
născut un sentiment de securitate, siguranţă şi valorizare socială.  

Sunt multe situaţii în care copiii sunt privaţi atât de ceea ce numim resursă afectivă şi ca atare 
rezervorul lor afectiv este mereu gol cât si copii privaţi de resursele materiale şi financiare minime, 
necesare unei dezvoltări normale.  

Aceste carenţe afective dar si materiale, financiare contribuie la ceea ce numim personalităţi 
agresive, anxioase şi de ce nu chiar depresive, mereu revoltate, mereu răzvrătite împotriva propriei 
persoane dar şi a celorlalţi, mereu nonconformişti şi nemulţumiţi. 

Dacă în perioada antepreşcolară (1-3) ani sau prima copilărie, rolul major in educaţie revine 
familiei, in etapele ce vor urma si anume etapa preşcolară sau a doua copilărie (3-6/7 ani), vârsta şcolară 
mică sau marea copilărie (6/7-10/ 11 ani), pubertatea (13-14/15 ani), adolescenţa propriu-zisă (14/15-
18/20 ani) dar şi adolescenţa prelungită (18/20- 24/25 ani), alături de familie un rol important îl va avea 
mediul şcolar reprezentat iniţial prin gradiniţă - doamna educatoare, şi apoi prin doamna învăţătoare şi 
treptat domnii și doamnele profesoare.  

Cu cerinţele şi necesităţile societăţii în care acesta trăieşte, dar şi a cultiva valori precum: respect, 
politeţe cinste, corectitudine, sinceritate, altruism, implicare, devotament.  
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,,OKTOBERFEST” ȘI 
,,MARTINSFEST” LA 
,,ASLAN” 
Prof. PATRICIA IOANA IOJA 

Oktoberfest 
 

Împreună cu elevii claselor a X-a B, C și D am organizat în data de 18 
octombrie 2019 ,,Oktoberfest la Aslan”. Ca și anul trecut, festivalul Oktoberfest 
la Aslan a avut un real succes iar elevii au fost încântați să prepare și să deguste 
preparatele culinare nemțești. 

Deși Oktoberfest tradițional este dedicat berii, cârnaților și covrigilor și a 
pornit de la ideea unui subofițer din garda națională bavareză, acesta sugerând 
organizarea unei curse de cai cu ocazia festivităților legate de căsătoria 
prințului moștenitor Ludovic I al Bavariei cu prințesa Therese von 
Hildburghausen, la Colegiul Național ,,Ana Aslan” din Timișoara acest festival 

este unul al preparatelor culinare tradiționale nemțești. Elevii au fost împărțiți în grupe și au avut de 
pregătit un fel principal și un desert din diverse regiuni ale Germaniei. Elevii s-au implicat în acest proiect 
și au reușit să pregătească și să încânte cu rezultatele muncii lor. 

De asemenea, doresc, să le mulțumesc colegilor mei și doamnei director Adriana Sopon și nu în 
ultimul rând, colegei mele Cristina Mandae, pentru sprijinul acordat. 

 

Martinsfest 
 

Împreună cu elevii claselor a XI-a B și D am organizat în data de 11 noiembrie 2019 ,,Martinsfest la 
Aslan”. Elevii celor  două clase au amenajat în holul școlii noastre un sector mic cu lampioane și au servit 
covrigei în cinstea celui care a fost Martin de Tours... dar cine este Sfântul Martin și ce simbolizează 
,,Martinsfest-ul”? 

Ziua Sfântului Martin este 
sărbătoarea lui Martin de Tours, fixată în 
calendarul catolic și protestant la data de 
11 noiembrie. În Europa Centrală acest 
obicei are forme diferite, dar în principal 
constă într-o procesiune cu cântece 
despre Sfântul Martin și o masă festivă, 
înainte de postul Crăciunului. Una din 
versiunile legendei povestește că Sfântul 
Martin într-o iarnă geroasă mergând 
călare întâlnește un cerșetor care suferea 
de frig. Sfântul rupe în două mantia lui și 
jumătate de mantie o dăruiește 
cerșetorului. În sera zilei de Sfântul Martin (Martinstag) are loc în Europa Apuseană o procesiune a 
copiilor, în care aceștia parcurg un anumit traseu având lămpașe în mâini și cântând cântecul lui Martin 
(Martinslied). 
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DEBUT POETIC  
PAUL DUȚU, clasa a XII-a A 

 

 
ÎNTÂLNIRE 

 
O redusă cantitate de umor se dispersează 

Pe fondul curiozității mele, care-un scop ascuns vizează. 
Deasupra discuției noastre, o idilă lin planează. 

E trecut de miezul nopții. O văpaie-mi luminează 
Calea spre obrazul tău, dar sfiala îmi dictează 

Să nu dau curs gândului-sărutare. Tu ești trează, 
Eu sunt treaz, amândoi ne completăm 

Și fixăm un cadru aparte. N-ai vrea să ne-îmbrățișăm? 
 

Enigmatica ta fire dereglează sfera mea, 
Dulci iluzii efemere se ascund după perdea. 

Un semn trădător de intenții se tot lasă așteptat. 
Lungi războaie cu răbdarea se anunță de purtat. 

Între două, mici, coloane, se-ntrevede dimineața. 
Ochii tăi sunt de smarald, dar pe ei se pune ceața. 

Conversația nu continuă, pare un rom într-un pahar. 
Realitatea mă extrage din palatul de cleștar. 

 

* * * 

 

CREATIVITATE 
 

În biblioteca minţii mele doresc ca inspiraţia să creeze volume 
Care să acorde raţionării şi fluxului informaţional o tentă creativă. 

Totuşi, sunt conştient că lucrul acesta este rar prezent în lume, 
În special cazurile celor care construiesc cu succes personaje de natură fictivă. 

 
Evident, divinitatea îmi oferă cel mai substanţial ajutor. 

Inspiraţia propune multe idei, fiind al creativităţii veritabil motor. 
Sper ca de fiecare dată condeiul meu digital să încânte 

Cu o rimă specială, indicând spre a talentului punte. 
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O SIMPLĂ 
SCRISOARE... 
NICOLAE CRAIA 
 

Mă numesc Nicolae Craia, am 12 ani și învăț la școala gimnazială Crai Nou, județul Timiș. Învăț aici 
din clasa a 3-a, primele 2 clase făcându-le la oraș. Anul trecut am primit vizita colegilor noștri mai mari 
de la Colegiul Național,, Ana Aslan” din Timișoara și am înțeles că vor să vină și anul acesta. 

De aceea, m-am gândit să le scriu și să le spun că îi aștept cu drag și că și la noi se face școală. Ba 
am observat că fac aici chiar mai multă școală decât în oraș pentru că suntem mai puțini în clasă și se 
poate lucra mult mai ușor. Profesorii nu vin doar pentru salariu și chiar sunt dedicați meseriei lor. De 
exemplu, diriginta noastră, profesoară de matematică, face zilnic naveta din Giroc; ea ne predă foarte 
bine și se necăjește când ne certăm cu colegii noștri din clasa a  8-a. E mai greu că facem simultan, dar 
limba română și matematică o facem separat. Am înțeles că la liceu profesorii de matematică sunt mai 
severi. 

Și ceilalți profesori sunt foarte de treabă. De exemplu profesorul de istorie, deși are o situație 
materială foarte bună, este foarte modest și prietenos cu elevii săi, domnul nostru profesor de sport 
este foarte capabil, a fost jucător profesionist, jucând în meciuri mari, doamna de engleză ne predă pe 
înțelesul tuturor și nu este deloc cu nasul pe sus, cum era doamna din oraș. 

Aici se pune accent foarte mult și pe tradițiile și obiceiurile populare din Banat, de aceea chiar și 
eu am participat la mai multe concursuri de recitat în grai popular bănățean, obținând diferite premii. 

Limba română facem cu doamna directoare care se interesează foarte mult de soarta școlii și a 
noastră. 

Am înțeles că la voi la liceu există un cerc ,,Sanitarii pricepuți”, dar să știți că și la noi au venit 
studenții de la medicină și ne-au învățat cum sa oferim primul ajutor în caz de nevoie. Problema este că 
nu avem asistentă și medic în școală, dar avem în cancelarie o trusă medicală de prim ajutor. 

Nu doar copiii de la oraș merg în excursii, dar și domn profesor de geografie, care la rândul lui face 
naveta de la Remetea, organizează în fiecare semestru cel puțin o excursie. De exemplu, am fost la 
Târgu Jiu, unde am vizitat Ansamblul lui Brâncuși, la Brașov, unde ne-am bucurat de priveliști minunate, 
în Moldova am admirat frumusețea mănăstirilor, iar la Dunăre ne-au impresionat ,,Cazanele Dunării” și 
cascada Bigăr. 

Un singur lucru nu avem, am înțeles ca voi aveți la liceu un cerc de teatru și că există acolo chiar o 
profesoară de teatru și mi-aș dori să experimentez și eu lucrul acesta într-o zi, dar până atunci vă invităm 
să dați aici o reprezentație pentru colegii și profesorii noștri și să observați încă odată că și la sat se face 
școală. 

 

Cu drag, 

Nicolae Craia, clasa a 6-a, Școala Gimnazială Crai Nou, comuna Giulvăz, județul Timiș 
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SĂRBĂTORILE DE 
IARNĂ LA ROMÂNI 
Prof. IOANA-COSMINA BOLBA 
 

„Tradiţia ţine de spiritualitate şi de raportul cu sine şi cu absolutul întruchipat 
în sufletul unui neam.” 

 

Dincolo de rolul de prezentare a identităţii, tradiţia dă semne de bine, adevăr şi frumos, virtuţile 
clasice fără de care existenţa noastră nu mai denotă umanitate. Binele conservat prin tradiţie este cel al 
moralităţii, al distincţiei dintre bine şi rău, mai clare şi mai percutante decât ar putea-o face orice altă 
învăţătură. Adevărul tradiţiei este, în mod similar, cel descoperit şi dezvoltat prin experienţa neamului şi 
poate fi regăsit uşor în proverbele populare vechi. Este un adevăr moral, după cum binele descris de 
tradiţie este unul al adevărului care luptă împotriva minciunii şi a falsităţii. În cele din urmă, tradiţia este 
cea care păstrează frumosul și religiosul în toate formele lui.  

Sărbătorile creştine sunt acele zile din cursul anului bisericesc, rânduite fie amintirii unor fapte din 
istoria mântuirii, fie cinstirii lui Dumnezeu sau a unora dintre sfinţi. În aceste zile creştinii renunţă la 
ocupaţiile obişnuite şi merg la biserică, pentru a participa la slujbele care se oficiază cu prilejul 
sărbătorilor. Sărbătorile sunt scrise cu roşu şi sunt însemnate cu o cruce roşie înainte, în calendarul 
bisericesc, pe care fiecare creştin este bine să îl aibă. 

Sărbătorile de iarna la români încep de la Sfântul Andrei (30 Noiembrie) şi ţin până la Soborul 
Sfântului Ioan Botezătorul (7 ianuarie). Este o îmbinare de tradiţii, obiceiuri şi datini - unele venite din 
perioada precreştină - cu sărbători religioase creştine. Aceste sărbători dau un farmec aparte 
anotimpului friguros, impregnându-l cu bucurie, veselie, dar şi cu mister şi trăiri spirituale. 

Izvorâte din experiență și înțelepciune de viață, din bucurie sau durere, din năzuințele și dorurile 
românului, din setea de liniște sau din dragostea pentru frumos, elementele de cultură și tradițiile 
populare transmit valori și creează punți de legătură între generații. Tradițiile, obiceiurile, portul popular 
și folclorul sunt comori inestimabile, care definesc un popor, făcându-l unic, statornic și nemuritor. 

Debutul sărbătorilor de iarnă este dat de  Sfântul Andrei, ce care a propovăduit Evanghelia în 
părţile Traciei şi ale Scythiei, inclusiv în zona Dobrogei de azi. Este o sărbătoare religioasă, pe lângă care 
au loc o serie de practici tradiţionale (unele venind de la daci) cum ar fi: frecatul uşilor şi a ferestrelor cu 
usturoi (pentru a nu pătrunde spiritele rele), punerea de grâu la încolţit (care să prevestească recolta 
anului viitor), ritualuri făcute de fetele tinere pentru a-şi visa ursitul ( fetele care doresc să se mărite 
obișnuiesc să ascundă sub pernă un fir de busuioc pentru a-si visa iubitul). Peste 800.000 mii de români 
poartă numele Sfântului Andrei sau derivate ale acestuia.  

Următoarea sărbătoare e una dintre cele mai așteptate și îndrăgite. Sfântul Ierarh Nicolae, 
arhiepiscopul Mirei Lichiei, s-a născut în localitatea Patara din Asia Mica, în cea de-a doua jumătate a 
secolului al III-lea. La primul sinod ecumenic ţinut la Niceea, în anul 325, acesta a fost recunoscut drept 
un mare apărător al ortodoxiei. Sfântul Nicolae (6 decembrie), considerat ocrotitorul săracilor, este cel 
care transformat în „Moş Nicolae”, aduce daruri copiilor. Aceştia, îşi pregătesc seara ghetuţele în care 
Moşul  va  pune  darurile.  Pentru  cei care nu au fost cuminţi, Moş Nicolae va aduce o „nuieluşă”, care şi         
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ea, peste timp, a căpătat statut de jucărie.Știm despre Sfântul Nicolae că e milostiv față de săraci, ajută 
văduvele, orfanii și dăruiește daruri tuturor necăjiților. Sfântul Nicolae este, de asemenea, protectorul 
familiilor. Conform statisticilor, aproximativ 800.000 de cetăţeni români, dintre care peste 510.000 
bărbaţi şi peste 280.000 femei, poartă numele Sfântului Ierarh Nicolae.  

Urmează cea mai importanta sărbătoare creştină a iernii, Crăciunul (Naşterea Domnului), dar 
înainte însă, este Ajunul Crăciunului (24 decembrie). În dimineaţa acestei zile (în unele zone cu o seară 
înainte), cete de copii, umblă din casă în casă, cu Colindul. Pentru colindele cântate în noapte, pe la uşi, 
pe la fereşti, copiii primesc covrigi, colaci, turte, mere, nuci şi tot felul de alte daruri. Pe lângă cetele de 
copii, sunt şi preoţi, care merg cu icoane în braţe,din casă în casă, pentru a stropi cu aghiasmă oamenii şi 
încăperile şi a anunţa prin cântec, „Naşterea Domnului Iisus Hristos”. În Ajun, se împodobeşte şi bradul 
şi se pregătesc darurile, ce vor fi aduse de Moş Crăciun. Acesta „va intra pe hornul sobei cu desaga plină 
de daruri”.  Colindele răsună în toată ţara, până în ziua de Crăciun (25 dec.), mare bucurie şi 
binecuvântare pentru creştini. În unele zone, colindele se prelungesc până la Anul Nou. Fie ele 
religioase, sau laice, colindele româneşti creează o atmosferă încărcată de spirit şi mister, dar şi de 
bucurie şi stare de bine. Copiii în cete mici umblă cu Steaua, simbol al stelei  ce au  călăuzit pe cei „Trei 
Magi de la Răsărit”, în căutarea pruncului Iisus. 

Adevărata înnoire a timpului are loc însă,  de Anul Nou. Cercetătorii văd în obiceiurile populare 
care se desfăşoară în această perioadă, ritualuri de renovare simbolică a lumii, de alungare a spiritelor 
rele, sau de divinaţie. Un complex de ceremonii şi superstiţii, care fac din această perioadă a anului, una 
dintre cele mai bogate în datini populare, o perioadă de trecere între două cicluri de vegetaţie sau de 
munci, al cărui prag îl constituie Anul Nou. Aşa cum Crăciunul este dominat de colinde, Anul Nou este 
marcat de „urări”, făcute prin intermediul mai multor ritualuri populare: Pluguşorul, Sorcova, Buhaiul, 
Vasilca, jocuri mimice cu masti de animale (Capra, Ursul, Caluşul, Cerbuţul), sau personaje ţărăneşti. Nu 
lipsesc nici colindele, dar acestea au acum alt rol, de vestire a înnoirii anului. Sunt obiceiuri care încă se 
păstrează, poate datorită caracterului lor spectacular, dar şi datorită prilejului de a petrece. 

Cununa sărbătorilor, dar mai ales a petrecerilor, este Revelionul. Sărbătoare laică, plină de mese 
îmbelşugate, petreceri şi distracţii deosebite. A doua zi, ( 1 ianuarie) de ziua Sfântului Vasile, copii cu 
sorcove frumos ornate, transmit urări oamenilor mari: "Să traiţi/ Să-nfloriţi/ ca merii, / ca perii, / În 
mijlocul verii, / ca toamna cea bogată / De toate-ndestulată!". 

Pleiada sărbătorilor religioase de iarnă se încheie pe 6 ianuarie Boboteaza (Botezul Domnului). 
Este o sărbătoare religioasă, preotul vine din nou şi sfinţeşte cu aghiazmă case, obiecte, oameni şi 
animale. Ciclul sărbătorilor de iarnă, se încheie cu prăznuirea Soborului Sfântului Ioan Botezătorul, cel 
ce l-a botezat pe Domnul Iisus Hristos în apa Iordanului. În această zi, oamenii se stropesc cu apă, unii se 
aruncă în râuri pentru a aduce „crucea” aruncată de preoţi. Cei care poarta numele de Ion (Ioan) sunt 
udaţi şi aruncaţi în sus, obicei ce se numeşte, Iordanit. Peste 2 milioane de români poartă numele de 
Ioan si derivate ale acestuia. 

Anul omagial al satului românesc, al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari din cadrul 
Patriarhiei Române, ne pune cumva în oglinda acestor tradiții și obiceiuri ce țin de valorile spirituale ale 
poporului român, de istoria și cultura acestui neam. Perenitatea satului românesc este dată de aceste 
puncte cardinale creștine. 

Identitatea culturală a satului românesc reprezintă o importantă sursă educațională şi este 
caracterizată de un patrimoniu cultural material și imaterial diversificat. Moștenirea culturală  și 
spirituală este o sursă însemnată de evoluție  capitalizată simbolic, fiind esențială pentru identitatea 
națională reprezentată prin valori, obiceiuri, îndeletniciri, credințe și simboluri împărtășite de 
comunitate.  

 
Sărbători cu har și dar de iubire și mântuire tuturor! 
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POEZII ÎN  
PRAG DE IARNĂ 
Prof. LAVINIA GOMBOȘ-BLOJU 
 
 

Poezia 1 
 

Vream doar să-ți spun că ninge                        
Cum ningea când eram copii,                           
Cu fiecare fulg se frânge                                   
Povestea pe care o știi.  
 
Când ninge și timpul îngheață,                          
Și visele în straie de înger;                                
Te oprești și te miri ce viață                              
Răsare din viața de plângeri.                             
 
Ce iarnă ne dete azi Cerul,                                
Ce vise și ce mai poveste!                                 
Și ninge în toate misterul                                  
Din a fost, va fi și mai este’. 
 
Ninsoarea pătrunde în sânge,                            
În inima, în case, în dorința;                             
Vream doar să-ți spun că ninge                        
Adânc peste noi, peste ființă.                                                        

Poezia 2 
 

Mai ninge astăzi fără tine 
Mai ninge astăzi fără noi 
Ninsori prea aspre sau prea line  
Dar nu-s ninsorile în doi 
 
E iarna în copaci și în oraș 
În suflet însă-i 'blânda primăvară' 
Și te întrebi cum ea și-a aflat sălaș 
Și dacă nu o să mai plece iar 
 
E primăvara de Crăciun 
În astă iarnă de poveste 
O știm, colindele o spun 
Și pân' la iarnă mult mai este  
 
Și dacă  ninge fără tine 
Și dacă ninge fără noi, 
Vom aștepta cu dulci suspine 
Cândva, ninsorile în doi. 

 
 

 Poezia 3 
 

Ce greu e sufletul acesta                                     
Ce doare durerea din noi                                     
Ce tristă, ce dulce-i povestea                              
Cea scrisă cu-n preasimplu 2 
                               
Doar sufletul ce-a fost cândva înger                  
 Se poate întâlni pe cale                                      
 În valea aceasta de plângeri                              
 Cu-n frate de-al sau mai mare                           

Și-atunci în privirea lor arde 
Un licăr de tainic estele 
Citesc amândoi dintr-o carte: 
Că drumurile le sunt paralele 
 
Și cine văzut-a vreodată 
Cândva, să se împreune 
O dreaptă cu cealaltă dreaptă  
Ce-au țâșnit lin, către lume 

 
Ce grea e durerea aceasta 
În drumul spre cer și spre stele 
Și cine să-nțeleagă povestea 
A două drepte veșnic paralele? 
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VARA, PRIN 
BUCUREȘTI 

 
,,În urma excursiei la București am rămas cu multe amintiri frumoase, atât din cauza locurilor 

vizitate cât și a persoanelor alături de care am fost. Un lucru de care mă bucur este faptul că s-au format 
prietenii mai strânse. Un alt aspect memorabil este acela că a fost prima dată când am avut ocazia să 
circul cu metroul. Locurile care mi-au rămas întipărite în minte sunt muzeul Antipa care m-a impresionat 
prin frumusețea sa și varietatea lucrurilor care ne-au fost prezentate și centrul Vechi care mi-a captat 
atenția datorită arhitecturii pe care am avut ocazia să o observ și din plimbarea cu autobuzul pentru 
turiști.” 

Magda Pop, clasa a XI-a A 
 

,,Asemenea altor capitale europene, Bucureștiul este un oraș care nu doarme niciodată și care te 
prinde în ritmul său amețitor și în farmecul său specific. Nu poți ajunge în București și să nu simți dorința 
de a explora măcar un muzeu sau să nu vizitezi unul dintre zecile de localuri chic.” 

Denisa Cioacă, clasa a XI-a A 
 

,,Din punctul meu de vedere, excursia pe care am organizat-o la București a fost una foarte 
plăcută. Drumul cu trenul a fost puțin obositor la întoarcere, însă la plecare a fost distractiv deoarece am 
dormit în cușetă. De asemenea mi-a plăcut faptul că am vizitat numeroase obiective turistice iar seara 
ne-am distrat la hotel. În concluzie, excursia din București a fost una dintre cele mai bune excursii la care 
am participat, iar dacă s-ar mai organiza încă odată aș fi nerăbdător să mai merg.” 

Antoniu Szabo, clasa a XI-a A 
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,,Din punctul meu de vedere excursia organizată de doamna profesoară Mandae a fost un succes. 

Primul lucru care m-a bucurat la această excursie este faptul că au fost camere în care puteau sta mulți 
oameni. Vizita la muzeul Antipa a fost neașteptat de interesantă, diversitatea exponatelor și poveștile pe 
care acestea le au de spus m-au făcut să uit de lumea de afară cu străzile aglomerate și oamenii stresați. 
Pe scurt, această excursie a fost un început grozav pentru această vară.” 

Andrei Griza, clasa a XI-a A 
 

,,Acest an am pornit împreună într-o excursie organizată de doamna profesor Cristina Mandae. 
Doamna profesor a ales o locație neașteptată, dar în același timp plăcută. Am vizitat numeroase 
obiective turistice, muzee precum ,,Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa”, o adevărată 
piesă ce completează capitala, acesta m-a impresionat prin diversitatea plantelor, animalelor, modul de 
viață pe care îl aveau cât și mediul acestora. 

Daniel Gîrgel, clasa a XI-a A 
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