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Editorial
Ne bucurăm să anunțăm că și numărul 

 al doilea al revistei școlii noastre a obținut Premiul I la concursul 
„Revista școlară Ilfoveană”.

Pot spune încă odată că profesionalismul și dăruirea puse în 
slujba școlii duc la performanță.

Chiar dacă perioada pe care o parcurgem nu este ușoară, 
profesorii școlii au rămas la fel de implicați, canalizând elevii 
către performanță.

Numărul mare de activități extrașcolare, implicarea în proiecte educative locale și 
regionale, premiile obținute la olimpiade și concursuri 
școlare dovedesc preocuparea permanentă pentru atingerea 
standardelor educaționale.

Cartea de vizită a instituției noastre o reprezintă 
seriozitatea, rezultatele, ideile profesorilor și elevilor, într-o 
continuă competiție.

Ne dorim să progresăm an de an împreună , elevi și 
profesori, iar comunitatea locală o dorim alături de școală în 
completarea actului educațional.

Director,
Profesor  Silvia Marinescu
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1. Cine sunteţi?

Mă numesc Dorina 
Dascălu, fostă Bernea. 
În prezent sunt pen-
sionară. Am absolvit 
Școala pedagogică de 
șase ani din Buftea, în 
prima promoție, apoi 
Facultatea de Filologie 
a Universității din 
București.

Am fost profesoară de limba română și 
limba franceză la Școala nr. 3 din Buftea și, 
mai mulți ani, director de școală. În ultimii 12 
ani am predat la Liceul Tehnologic Dumitru 
Dumitrescu din Buftea.

2. Ce vă leagă de Liceul Tehnologic 
„Barbu A. Știrbey”, Buftea?

De Liceul „Barbu A Știrbey” mă leagă doi 
ani de școală generală și cei șase ani de școală 
pedagogică; mai apoi, mulți ani, când am fost 
profesor evaluator la examenul de admitere 
sau de bacalaureat.

3. Care este amintirea cea mai vie din 
liceu, ca elevă?

Mai multe amintiri îmi sunt încă vii din 
anii de liceu (școală pedagogică). Mă văd, ca 
prin vis, pe scena sălii de festivități, care mai 
dăinuie și astăzi, interpretând un rol principal 
feminin într-o scenetă sau recitând o poezie 
ori în orchestra școlii, cântând la vioară, 
orchestră condusă de profesorul Ion Pâslaru. 
Am ajuns cu orchestra pe scena Sălii Radio și 
la numeroase concursuri.

Cum să pot uita când, la fiecare sfârșit de an, 
primeam diplomă de merit și câte un teanc de 
cărți, pe care abia așteptam să le citesc în vacanță.

4. Vă mai amintiţi prima zi de liceu? 
Cum a fost?

Îmi mai amintesc prima zi de liceu. Eram 
copleșită de emoțiile unui nou început. 
Făceam cunoștință cu noii profesori, cu 
noii colegi. Școala îmi era familiară, dar o 
vedeam cu alți ochi, ai adolescentei dornică 
de cunoaștere.

5. Care este cea mai plăcută amintire 
din liceu?

Cea mai plăcută amintire ar putea fi ban-
chetul de sfârșit al cursurilor, când am luat 
cuvântul ca șefă de promoție în sala de festi-
vități și am purtat, pentru prima oară, pantofi 
cu toc.

6. Dar cea mai neplăcută/tristă?

Cea mai tristă amintire, pe care aș dori 
să o pot uita, este aceea că, în anul al treilea, 

un coleg din clasa de băieți a fost accidentat 
mortal de tren când traversa calea ferată. Abia 
dupa aceea s-a construit pasarela peste calea 
ferată, cerută de părinți și profesori ani de-a 
rândul.

7. Care era profesorul de care vă era cel 
mai teamă?

Nu mi-a fost teamă de nici un profesor. 
Pe toți i-am respectat, i-am ascultat și i-am 
stimat. Erau adevărați profesori, dăruiți 
meseriei de dascăl. Fiecare era un model 
pentru noi.

8. Care a fost profesorul pe care l-aţi 
îndrăgit cel mai mult?

Am îndrăgit toți profesorii, dar o legătură 
afectivă, mai deosebită, am avut-o cu profe-
soara de limba română, Florica Brașoveanu. 
Era o femeie frumoasă, o profesoară bună, 
înțelegătoare care ne ducea la teatrele din 
București, la Operetă, în excursii.

9. Care a fost disciplina cu care nu v-aţi 
împăcat prea bine?

Nu m-am împăcat prea bine cu educația 
fizică, poate și pentru că aveam niște sensibi-
lități, și uneori mi se făcea rău după anumite 
mișcări, rostogoliri, sărituri.

10.  Care a fost disciplina preferată?

Disciplina preferată a fost limba și  litera-
tura română. De aceea am și ales să urmez 
Facultatea de Filologie.

11.  Vă amintiţi de o întâmplare hazlie/
şotie din liceu?

O întâmplare hazlie, pe care o păstrez încă 
vie în amintire, este o oră de matematică, cu 
profesorul Georgescu Buzău. Era o zi de luni 
iar când profesorul preda la tablă am primit 
de la colega din spate, Sanda Nițulescu, cu 
înclinații spre caricatură, un desen în care-mi 
arăta cum a fost duminică seara la film (cine-
matograful era lângă Școala nr. 2, unde este 
acum o discotecă). Am pus capul pe bancă 
de atâta râs, iar profesorului i-am spus că-mi 
este rău. Mai păstrez și acum caricaturile, 
adevărate benzi desenate.

12.  Dacă aţi mai fi elevă, pentru ce 
carieră v-aţi pregăti?

Dacă aș mai fi elevă tot cariera pedagogică 
aș îmbrățișa-o. Nimic nu este mai frumos 
decât să-ți dedici viața luminării minților 
copiilor, să fii veșnic tânar, cu sufletul curat, 
ca și ei.

13. Făcând un arc peste timp, cum aţi 
caracteriza anii de liceu?

Făcând un arc peste timp, anii de liceu 
sunt anii cei mai frumoși din viață, când se 
produc cele mai mari achiziții în domeniul 
cunoașterii individului.

14.  Ce le-aţi recomanda actualilor elevi 
din liceu?

Actualilor elevi le-aș recomanda să acorde 
atenție învățării, să se pregătească mereu, să 
știe că, de felul cum se pregătesc pe băncile 
școlii depinde viața lor ulterioară.

Interviu realizat de prof. Visnyei Ladislau

Interviul ediției

Interviu cu doamna profesor
Dorina Dascălu

Arc peste timp
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Interviu cu un elev

1. Din punctul tău 
de vedere, în cei patru 
ani de liceu, pe ce este 
necesar să te axezi?

Din punctul meu de 
vedere toate materiile 
studiate pe parcursul celor 
patru ani de liceu sunt importante, însă în cei doi 
ani terminali majoritatea liceenilor își descoperă 
valențele profesionale și acordă o atenție crescută 
domeniilor pe care le consideră ca fiind un ajutor 
în integrarea în învățământul universitar, sau pe 
piața muncii, depinzând de alegerea fiecăruia.

Personal mă axez pe materiile pentru exame-
nul de bacalaureat dar și celelalte materii îmi 
sunt de folos pentru că îmi dezvoltă capacitățile 
necesare formării mele ca persoană.

2. Care este relația dintre tine şi profesori? 
Consideri adecvat comportamentul elevilor?

Consider că în ultimii ani relația dintre 
elevi și profesori a fost clar influențată negativ 
de mass-media. Din punctul meu de vedere 
această relație ar trebui să se bazeze mai mult pe 
respect reciproc și comunicare, atât formală cât 
și informală. Pot spune că majoritatea elevilor 
se comportă inadecvat, lucru datorat lipsei de 
interes a acestora. Pe parcursul celor patru ani 
de școală nu am întâmpinat nici o neînțelegere 
în relația mea cu profesorii, ba chiar aceasta s-a 
îmbunătățit de la an la an.

3. Consideri că implicarea părinților este 
necesară în demersul educațional?

Implicarea părinților este importantă și nece-
sară, însă inexistența ei nu duce obligatoriu la 
eșec școlar. Se pare că în ultimii ani, în România, 
sunt mulți elevi care provin din familii dezbinate, 
în care părinții sunt plecați să muncească în străi-
nătate și acest lucru complică comunicarea dintre 
școală și părinte, uneori ducând la abandon școlar. 
Un elev bun apreciază impulsul dat de părinți la 
momentul potrivit, iar școala‚ „cunoaște’’ elevul 
cu ajutorul familiei.

4. În opinia ta, disciplinele parcurse în 
perioada liceului sunt utile în dezvoltarea ta 
profesională şi socială?

În opinia mea, informațiile parcurse în peri-
oada celor patru ani de liceu ne sunt folositoare 
pe parcursul întregii vieți. Oamenii sunt capabili 
să asimileze informațiile precum absoarbe un 
burete apa. Toate materiile au un rol important 
și ajută la formarea unei baze care este de mare 
ajutor în viitor.

5. După terminarea liveului, ți se pare 
indicat ca elevii să urmeze şi cursuri superioare 
de învățământ?

Normal, eu personal sunt de părere că pe tot 
parcursul vieții putem învăța lucruri noi și tindem 
să ne autoperfecționăm. Motto-ul de care am 
ținut mereu cont este clasicul proverb românesc 
„Ai carte, ai parte’’ pentru că, cu cât explorezi mai 
mult cu atât vei găsi mai ușor cheile care duc la 
deschiderea numeroaselor uși (oportunități) ce 
îți apar în viață.

Ioniţă Alexandra, 
clasa a XII-a A

Interviu realizat de 
Prof. Toader-Rădulescu Ioana
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 VISUL
Apare noaptea și totodată teama de necunoscut

Sentimentele te acaparează și nu știi ce este de făcut 

Dar toate vin odată 

Te întorc, te răsucesc,

Tot ce puteai face era să strângi așternutul așteptând inevitabilul…

Vise mute valorând tot ce doreai să nu mai vezi,

Te bântuie ca și tot ce nu mai vrei să crezi. 

“Oare ce va fi?,, asta îți spuneai,

Agonia, știi că asta e tot ce aveai

Și tot sperai la ceva mai bun.

Ard nopți refuzând vise,

Temerile pe care voiam să le păstrăm închise, 

Vrând să stârnească emoții și sentimente,

Dar tot ce apărea erau lacrimi lente.

Mirică Mario, clasa a X-a A

Într-un univers unde abisul sau Raiul

erau doar două planete 

cocludente și retrograde,

Unde totul era acoperit în 

gheață și încălzit de foc, 

trăia, pe o exosferă planetară 

intangibilă din afară, 

o fată cu o frumusețe 

înfiorător  de sfidătoare.

Venită din Iad, era rece ca gheața,

pașii ei sunând a marș funebru,

ea umbla în noaptea umedă și grea,

printre copaci albi, copaci negri, 

un glas amar străbate parcul 

prin plumbul ud al ceții,

luna e o roză  de argint.

Mi-ai intrat în vene, ușor, ca un venin

Și tot tu m-ai vindecat, cu 

al tău chip senin.

Tudor Marinela Florentina, clasa a X-a A

Creații literare FATA DE GHEAŢĂ
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Proiecte și parteneriate

Viitorul este al nostru, al tuturor!

Strategia Națională 
de Acțiune Comunitară 
este un program care 
are ca scop creșterea 
interacțiunii și a 

incluziunii sociale, la care participă copii și 
elevi din învăţământul preuniversitar, care 
implică o varietate largă de activități creative și 
pline de imaginație, a căror menire, pe lângă 
mesajul educativ, este acela de a crește gradul de 
integrare socială.

Sub egida SNAC, școala noastră a inițiat 
proiectul educațional „Viitorul este al nostru, 
al tuturor!” luând ca partener Fundația ”The 
Door” România.

„The Door România – Humanitarian Aid 
Projects” este numele sub care funcţionează în 
prezent prima fundaţie umanitară înregistrată 

în România după 1989, înfiinţată de fundaţia 
norvegiană „Norwegian Aid” și care desfășoară 
proiecte cu finanţare norvegiană. Deținând o 
clădire în comuna Mogoșoaia, fundaţia ajută 
15 copii ai străzii, copii abandonaţi sau abuzaţi 
ori proveniţi din familii sărace sau destrămate – 
toţi selectaţi de Direcţia Generală de Asistență 
Socială și Protecţia Copilului Ilfov.

Proiectul se axează pe activități educative, 
culturale, sportive, de educație civică, voluntariat, 
activități desfășurate de copiii găzduiți de 
fundație împreună cu elevii liceului nostru.

Astfel, în perioada 20-24 noiembrie a avut 
loc „Săptămâna legumelor și a fructelor”, în care 
elevii au colectat legume și fructe proaspete pe 
care le-au donat prietenilor lor de la fundație.

În 19 decembrie 2017, a avut loc  serbarea oferită 
de copiii de la fundație,  „Iată! Vin colindătorii!”, 

pe scena sălii de festivități a liceului, spectatori 
fiind elevi și cadre didactice, toți impresionați de 
talentul și sensibilitatea „artiștilor”.

Un grup de elevi și profesori ai liceului au 
vizionat cu mare emoție spectacolul „Călătoria 
Steluței”, susținut de copiii de la Fundația 
„The Door”, la Sala Studio a Universității 
Naționale de Muzică București (Conservator), 
în care protagonista a fost Florina-Mihaela 
Dumitrescu, elevă în clasa a XII-a A și de care 
și școala noastră, dar și colectivul fundației sunt 
foarte mândri.

Ultima activitate din acest an școlar a avut 
loc în 28 martie 2018, atelierul de creație 
„Pregătirile iepurașului!”, în care grupe 

alcătuite din copii ai instituțiilor partenere au 
confecționat ornamente pentru Paști.

Acest an școlar a fost doar debutul unui lung 
și frumos parteneriat între Liceul Tehnologic 
„Barbu A. Știrbey” și Fundația „The Door”. 
Pentru că toți cei implicați au simțit căldura și 
satisfacția unei astfel de interacțiuni, suntem 
înfreptățiți să sperăm că, în viitor, activitățile 
vor fi mai numeroase, mai diversificate și mai 
emoționante.

Bărbulescu Monica-Cristina, clasa a XII-a A
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Şcoala de carte şi meserii
Școala de Carte și Meserii este un program de învățământ profe-

sional în sistem dual, care îmbină eficient cunoștințele teoretice cu cele 

practice, înființat în anul 2017 și pus în practică prin parteneriatul cu 

Camera de Comerț Româno-Germană.

Elevii de clasa a VIII-a care doresc să urmeze o carieră în comerț 

pot opta pentru unul dintre cele cinci licee partenere ale programului, 

pentru a se califica în meseria de comerciant-vânzător: Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” din București, 

Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey” din Buftea, Colegiul Economic „George Barițiu” din Sibiu, 

Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” din Brașov și Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” din 

Timișoara. Proiectul se desfășoară pe parcursul a 3 ani, perioadă în care tinerii vor putea să își dezvolte 

abilitățile practice necesare meseriei, prin stagii periodice în cadrul companiilor ce susțin acest program.

15 tineri elevi din clasa a IX-a profesională din școala noastră au început pregătirea în meseria de 

comerciant-vânzător sub sloganul „Creștem profesioniști”. În formarea lor ca viitori lucrători calificați 

s-au implicat firme de prestigiu deja pe piața românească: SC Hornbach Centrala România SRL 

(magazinul Balotești), SC Lidl Discount SRL (4 magazine din Buftea, Ploiești și București) și SC 

REWE SRL (prin cele 2 magazine Penny din Buftea).

Întregul program se desfășoară în baza unui contract între elev, părinte, companie și şcoală. Pe perioada 

şcolarizării elevii beneficiază lunar de bursă în valoare de 400 lei, iar pe timpul perioadei de practică în 

magazine, transportul şi masa sunt asigurate de cele trei companii. După absolvire, elevii vor primi un 

certificat de competențe recunoscut internațional pentru calificarea de comerciant-vânzător, precum și 

oportunitatea de a se angaja în rețeaua de magazine Lidl, Penny și Hornbach.

Până în prezent, elevii au parcurs deja 3 din cele 5 săptămâni de practică prevăzute în planul de 

învățământ pentru clasa a IX-a. În magazine au primit echipament adecvat, și-au cunoscut tutorii 

desemnați din partea companiilor,  s-au familiarizat cu principalele activități specifice fiecărui magazin 

și au reușit să se integreze în echipele de lucru în care au fost repartizați.

Juga Andrei-Ionuț, clasa a IX-a profesională
Practicant la SC Hornbach SRL

Proiecte și parteneriate
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Prof. Anca-Carmen Gheorghiu, Şc. Gimnazială nr. 2 Buftea

Proiecte și parteneriate

Practica pedagogică  în anul şcolar 2017-2018

Ce poate fi mai frumos  decât să 
poţi învăţa pe altul!!!

Anul acesta am bucuria de a fi gazda unei 
grupe de liceeni (8-10 elevi) din clasa a IX-a, 
clasa de învăţâmânt pedagogic în liceul de înaltă 
reputaţie „Barbu A. Știrbey” din orașul Buftea. 
Practica pedagogică derulată pe grupe de elevi, 
sub coordonarea doamnei profesor Ilie Mirela, 
este benefică viitorilor dascăli deoarece îi pune 
în contact direct cu realitatea clasei.

Un copil nu e o mașinărie care trebuie să 
funcţioneze unsă. Nici un animăluţ care trebuie 
dresat. El este asemenea unei plante: are nevoie 
de dragoste, ca de un pamânt fertil din care-
și trage seva; are nevoie de atenţie ca de soare 
și de apreciere, ca de apă. Cadrul didactic 
trebuie să fie un exemplu pentru copil. Copilul 

învaţă de la adulţi să fie consecvent, calm și 
ferm. Profesorul observă copilul cu atenţie, îi 
îndreaptă comportamentul ori de câte ori este 
nevoie. Nu-i bine să pedepsească elevul direct 
proporţional cu enervarea pe care i-a provocat-o 
ci cu gravitatea faptei sale, aplicând metode de 
disciplinare nonviolente.

În clasă, ca și acasă, trebuie să existe reguli 
puţine, clare și de bun-simţ pentru toți copiii,  
membrii familiei.

Liceeni de la grupa de practică pedagogică 
trebuie să înveţe: să le vorbească frumos 
elevilor, să-i trateze cu respect, să nu întârzie 
sau să lipsească de la ore, să le ceară scuze când 
greșesc faţă de ei, să admită când au dreptate 
copiii (pentru că nimeni nu-i atotștiutor și 
nimeni care să nu știe nimic), să nu le critice 

defectele fizice niciodată, să le 
asculte opiniile și să ţină cont 
de ele, să îi aprecieze și să le 
dea calificative pe merit, fără 
părtinire, să nu-i jignească, să 
nu-i trateze cu superioritate, 
să le facă orele cât mai 
interesante, să-i încurajeze 
să gândească liber, să le ofere 
ocazia să viseze la ceea ce-și 
doresc să devină în viaţă, să le 
asculte ofurile și să încerce să-i 
ajute ori de câte ori întâmpină 
vreo problemă. 

Și mai trebuie să învețe că 
școala poate fi cu mult mai 
mult decat o instituție. Școala 
poate fi o parte importantă din 
noi  înșine. Depinde numai de 
noi.
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Activități extrașcolare

Activităţile extraşcolare – oportunitate 
de contextualizare a învăţării !

Învăţarea este cel mai important proces prin care trece omul. Dar învăţarea și educaţia au loc și 
dincolo de parametrii formali setaţi de societate, adică dincolo de școala care oferă educaţie publică 
pentru membrii unei societăţi. Și tocmai din acest considerent oferim elevilor  noștri  experienţe 
diverse din care să preia cele mai multe învăţături.

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor școlare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative.

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea și adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale știinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut și util, contribuind la 
formarea personalităţii.

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se autodis-
ciplinează, învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i pregătească 
pentru viață. 

Și în acest an școlar, ca și în cei 
anteriori, elevii au avut oportunitatea 
de a participa la o serie de activități 
extracurriculare dintre cele mai variate 
și antrenante. 

Cei care au dorit să-și îmbogățească 
portofoliul personal cu activități 
de voluntariat, făcând dovada unei 
persoane mature, responsabile, deschise 
și capabile să se adapteze și să învețe, 
au participat la acțiunile „Săptămâna 
fructelor și a legumelor donate”, 
spectacol caritabil „Călătoria Steluței”, 
„Primim colindători”, „Pregătirile 
iepurașului”, acțiuni ce fac parte din 
cadrul proiectului „Viitorul este al 
nostru, al tuturor!” în parteneriat cu 
Fundația „The Door” România.  

Vizitele la expoziţii, târguri au 
constituit un mijloc de a stimula 
activitatea de învăţare, ele întregind și 
desăvârșind ceea ce elevii acumulează 
în cadrul lecţiilor. Astfel că elevii au 
vizitat Târgul Indagra-Romexpo, unde 
au descoperit tainele alimentației, ale 
zootehniei și agriculturii. Au inter-
acționat cu o gamă largă de ustensile 
care se folosesc în industria alimentară 
și au descoperit gusturile romanești ale 
produselor de panificație, produselor 
din carne, lactate, produselor din plante 
medicinale. O altă vizită s-a realizat la 
Târgul de Turism al României unde 
elevii au avut ocazia să studieze oferte 
dintre cele mai diverse, să observe 
modul de promovare al acestora, să 
interacționeze cu angajații din turism. 

Elevii care fac parte din echipa de teatru a liceului au partcipat și anul acesta școlar la Festivalul 
ArtBuftea ediția a V-a, de unde s-au întors cu premiul II. Tot ei sunt cei care de multe ori ne încântă 
oaspeții cu reprezentații deosebite și ne uimesc pe toți cu talentul lor. 

„Ora de demnitate”, activitatea organizată de Asociația Global Dignity în cadrul liceului a 
fost foarte bine primită de elevii noștri. Acțiunea face parte din inițiativa Dignity Day, demarată 
în 2006 de Alteța Sa Regală Haakon al Norvegiei, John Hope - antreprenor american și Pekka 
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Himanen- filozof finlandez, toți membri ai Young Global Leaders. Scopul a fost de a-i face pe ado-
lescenți să conștientizeze concepul de demnitate, să-și împărtășească propriile experiențe, să acorde 
interes întăririi propriei demnități și pe a celor din jur.

O altă activitate de interes pentru elevi, 
„Motivația pentru performanță”, a fost 
realizată cu sprijinul CSS Buftea. Micii 
campioni le-au împărtășit elevilor noștri din 
experiența lor de învingători, au vizualizat 
filmulețe motivaționale, au făcut schimb de 
idei, opinii, convingeri.

S-au implementat în cadrul liceului 
activități educaționale ce fac parte din 
programul european derulat de Organizația 
Internațională Salvați Copiii, intitulat  „Ora de 
net”, care promovează utilizarea internetului 
de către adolescenți într-un mod creativ, util 
și sigur. Astfel că elevii au avut parte de lecții 
de autoapărare online, de cyberbullying.

S-au marcat prin activități specifice: Ziua 
Internațională a Alimentației, Ziua Limbilor Europei, 
Ziua Pământului, Mica Unire.

Problematica educației dobândește în societatea con-
temporană noi conotații, date mai ales de schimbările 
fără precedent din toate domeniile vieții sociale, și tocmai 
de aceea am înțeles cât este de important să punem 
accentul nu doar pe informativ ci mai ales pe formativ. 
În acest context, în cadrul Liceului Tehnologic „Barbu 
A. Știrbey”  activitățile extracurriculare și extrașcolare 
capătă o importanță tot mai mare. 

„Atelierul creativ al lui Știrbey”, după  cum îi spune și numele, este un atelier de creații în 
cadrul căruia meșterim cam de toate. La prima vedere domină ceea ce ține de handmade, bricolaj, 
arts and crafts. Creativitatea se manifestă însă  prin multe feluri și de aceea în „Atelierul creativ al 
lui Știrbey” veți întâlni persoane care inventează și confecționează decorațiuni și jucării. Iată câteva 
creații realizate în cadrul atelierului:

Ucenicii testează, fac cunoștință cu diferite tehnici de lucru și au alături meșteri care să îi susțină.
Meșterii, la rândul lor, împart din experiența personală. Poate v-ați întrebat cine sunt meșterii...
Aceștia sunt oameni pasionați, care au descoperit că frumosul nu poate fi doar cumpărat, ci și creat.

Cel mai de seamă este „meșterul” Cornel care, deși este de aceeași vârstă cu ucenicii lui, are o 
experiență bogată pe care e dornic să o împărtășească. Este asistat de Olivia Ignătescu, profesor 
de limba franceză și mare pasionată în a meșteri tot felul de bijuterii și mici decorațiuni. Suntem 
dornici de a ne dezvolta creativitatea și de a o folosi  în moduri ingenioase și productive.

Ca mijloc de promovare și de popularizare a lucrărilor obținute în cadrul atelierului creativ, am 
creat o pagină de Facebook, pe care postăm fotografii cu ceea ce se lucrează la atelier și distribuim 
imagini sau clipuri cu diferite tehnici handmade pe care ne-ar plăcea să le utilizăm. 

      https://www.facebook.com/AtelierulcreativalluiStirbey/

Activități extrașcolare

Atelierul creativ al lui Ştirbey

Rădulescu Georgiana, clasa a X-a AProf. Mînzu Daniela
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Ultima excursie... ca licean
Ce repede au trecut anii de liceu! Parcă mai 

ieri pășeam, cu sfială, în clădirea impunătoare a 
liceului. Parcă mai ieri făceam prima excursie, la 
Sinaia și Târgoviște. Și iată-mă acum, veritabil 
„veteran”, înaintea ultimei excursii, în calitate de 
liceean. Traseul: Ghighiu-Slănic-Cheia. Emoţii 
la fel? Parcă inima îmi bate mai tare fiindcă, nu-i 
așa, trebuie să fie cea mai frumoasă dintre toate! 
Și totuși, sunt un pic nostalgic. Ultima excursie, 
uau!

Împreună cu trupa de șoc (colegii de clasă, 
nelipsiţi de la nicio excursie, ca și mine) ne-am 
prezentat, dis-de-dimineaţă, la poarta liceului, 
să ne ocupăm locurile în autocar. Și-am pornit, 
pe la ora 7.30, spre Mănăstirea Ghighiu, unde 
am ajuns pe la ora 9.30. Cum am intrat pe 
poarta mănăstirii am fost plăcut impresionat de  
frumuseţea acestui lăcaș, de armonia, liniștea și 
spiritul pe care le impune. Totul în jur îndeamnă 
la pioșenie. Trăiesc o emoţie profundă. Cu toate 
că suntem mulţi, nu se aude în curtea mănăstirii 

decât zgomotul aspersoarelor care udă florile.
Am părăsit mănăstirea, după o oră și jumătate, 

și ne-am îndreptat spre Mănăstirea Zamfira, 
evitând, spre marea dezamăgire a domnului diri-
ginte Visnyei, drumul prin Plopeni, unde, dânsul 
voia să ne arate liceul în care a predat pentru 
prima oară. Dar, ajunși la mănăstire, aveam să 
descoperim un alt „colţ de rai” la fel de frumos 
ca la Ghighiu, însă cu un plus artistic covârșitor: 
prima biserică pictată de Nicolae Grigorescu. Am 
privit, copleșit de geniul marelui pictor, imaginile 

sfinţilor și m-am încărcat, din nou, de o emoţie 
puternică.

Am fost atât de impresionaţi de cele văzute 
încât, abia după vreo douăzeci de minute, după 
ce părăsisem Zamfira, am reînceput cu glumele, 
șicanele și farsele pe care le ni le facem, cu mare 
pricepere, ori de câte ori avem ocazia.

Trecem prin zona subcarpatică admirând 
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natura în explozia de culori pe care ne-o înfăţi-
șează și într-un final, ajungem la Salina Slănic. 
Șoc și groază! O mare de autocare ce stau aliniate 
în parcare. La casa de bilete, un șir, descurajator 
de  mare, de elevi și profesori așteaptă, în ordine, 
să-și procure biletele de transport și de intrare 
în salină. Ne așezăm la coadă, cu niște feţe ce 
exprimau deznădejdea și așteaptăm, resemnaţi, 
să ajugem la ghișeul izbăvitor. Și când te gândești 
că suntem o sută, iar un microbuz de transport în 
salină are doar 19 locuri!

Calvarul așteptării, de o oră și jumătate, ia 
sfârșit și pornim, printr-un labirint întunecos, 
către galeriile pentru vizitatori. E răcoare, e o 

lumină slabă, difuză și, totodată, un spectacol 
grandios al sării care s-a depus în strate de diferite 
culori și grosimi. Cât de mic și de neajutorat mă 
simt în această lume subterană! Am senzaţia că, 
în orice moment, voi fi strivit, ca un gândac, de 
masa imensă de sare care mă înconjoară. Noroc 
cu vacarmul sutelor de puști de gimnaziu care 
aleargă, în toate direcţiile,  și strigă, așteptând să 
le răspundă ecoul, prin galerii. Fac poze, aproape 
continuu și mă minunez.

 Părăsim salina, după o oră de vizitare în galerii 
și „ieșiţi la lumină” simţim o foame teribilă.  Anunţ 
terifiant: „Vom prânzi la Cheia, într-un peisaj 
mirific!” Pornim spre „pământul făgăduinţei” 

cu senzaţia „nesfârșitului”. Ne chiorăie maţele. 
După o oră de mers... extaz și agonie! Ajungem 
în Cheia având, în faţă, imaginea maiestuoasă a 
Colţilor Zăganului dar, ne e cumplit de foame. 
Căutăm, disperaţi, un restaurant, un hotel, un...
ceva care să poată oferi, la o sută de hămesiţi, 
ceva de mâncare dar, în zadar: toate hotelurile, 
restaurantele sunt închise.

Norocul nostru este o soluţie de avarie: 
mergem la Vălenii de Munte și trebuie să găsim 
ceva de potolit foamea și da, pe la ora 17.00, 
găsim, în orașul încărcat de imaginea lui Nicolae 
Iorga pizzerii, restaurante, plăcintării și în funcţie 
de preferinţe ne ospătăm trimfători, făcând chiar 
haz de necaz de perioada de „suferinţă” prin care 
trecusem aproape toată după-amiaza.

Cu burţile pline, pe drumul de întoarcere, ne 
revine buna dispoziţie și ne reluăm obiceiurile 
de excursie: glumim, cântăm, ne facem farse, 
ne amintim de fazele tari prin care am trecut 
și ajungem, satisfăcuţi, acasă.  Ce minunăţie de 
excursie, ce aventură, ce locuri superbe am văzut 
dar și ce foame am făcut! Sunt sigur că voi păstra 
vie amintirea acestei excursii. Nu sunt dezamăgit, 
dimpotrivă, sunt mulţumit și doar puţin trist. O 
să-mi fie dor de astfel de momente, sunt convins 
de pe acum!

Liontescu Ionuţ, clasa a XII-a C
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Pasiunea mea, chitara
Mă numesc Diana, am 15 ani și iubesc muzica. Îmi 

place enorm să cânt la chitară. 
Am început să cânt acum 5 ani când, de Crăciun, 

mi-a fost dăruită o chitară. Am fost în al nouălea cer 
de bucurie.

Din fericire pentru mine, părinţii m-au susţinut 
și m-au îndrumat spre acest hobby, mi-au căutat  un 
profesor de chitară care m-a ajutat să desprind tainele 
cântatului la chitară. Am avut norocul să dau peste 
un profesor extraodinar, care m-a învăţat tehnicile de 
bază.  Cu ajutorul lui, am început să deslușesc multe 
game, arpegii sau acorduri, să cânt din ce în ce mai 
bine.  Dorința mea este de a cânta cât mai mult și de-ai 
face pe ceilalți să se simtă minunat ascultându-mă. 
Poate că nu o  să am o carieră muzicală, dar această 
pasiune a adăugat o componentă esențială în educația 
mea: dragostea pentru artă.

Teatrul, pasiunea mea
Chiar dacă nu am avut pe nimeni în familia mea care să vorbească de teatru, pentru mine este un 

capitol important al vieții mele pentru că îndrăgesc teatrul de mică. Când am fost la prima piesă de 
teatru, aveam în jur de 11 ani și efectiv m-am îndrăgostit de tot ce înseamnă teatru: sala de teatru cu 
fotoliile acelea somptuoase și comode, sunetul gongului, oamenii minunați care te transpun în altă 
lume pentru ceva timp, decorurile, emoția  minunată care îți rămâne în suflet, ropotele de aplauze de 

Ne promovăm talentele

Elevi talentaţi

la sfârșitul piesei, lacrimile pe care le vărsam din empatie cu personajul, hohotele de râs, usturimile 
pe care le simțeam în palme după ce  aplaudam. Locul acela era special.

Drept pentru care, în clasa a IX-a, când am fost întrebată dacă  vreau să fac parte din echipa 
de teatru a liceului, am fost foarte 
fericită pentru că puteam, în sfârșit, 
să ajung pe scenă.

Pasiunea și talentul, dorința de 
împlicare de care trupa de teatru a 
dat dovadă dar și răbdarea, ajutorul 
și încrederea doamnei bibliotecar 
Costache Florica, care a coordonat 
trupa de teatru, au condus la parti-
ciparea la numeroase concursuri și  
caștigarea unor premii importante 
în cadrul acestora.

Acesta este modul în care am avut ocazia de a ne fructifica talentul și chemarea artistică.
Munca depusă în timpul orelor de repetiții ne-a fost răsplătită prin câștigarea premiilor, a aprecierii 

celor din jur și cel mai important prin obținerea unor experiențe minunate alături unii de ceilalți, în 
interpretarea fiecărui rol.

Am învățat că numai prin dăruire, muncă și repetiție putem obține cele mai bune rezultate. Prin 
implicarea în această activitate am învățat să fim mai responsabili și mai dedicați în tot ceea ce facem.

Trupa de teatru a interpretat piesele: „Gaițele” de Alexandru Chirițescu - actul III  și actul I din 
piesa „Florentina” de Alexandru Chirițescu, în cadrul festivalului de teatru Art Buftea  2017 și 2018 
cu care au fost câștigate premiile I și II.

Ne dorim ca interesul celorlați să crească din ce în ce mai mult, iar trupei de teatru să i se alăture 
un număr cât mai mare de elevi.

Cu această activitate am contribuit la creșterea prestigiului liceului și ne dorim să facem asta în 
continuare și să devenim din ce în ce mai buni.

În cadrul trupei de teatru am învățat cu toții că pentru obținerea celor mai bune rezultate este cel 
mai important să ne sprijnim unul pe celălalt, să lucrăm în echipă, să transmitem o emoție celor ce 
ne privesc și să fim tot timpul deschiși la noi  experiențe și la sfaturile celor din jur.
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Rădulescu Georgiana, clasa a X-a A

Costache Andreea-Diana, clasa a IX-a A
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Merită văzut!

Bucureştiul, pas cu pas!
Să te aventurezi ca turist pe cărări necunoscute 

este unul dintre cele mai interesante lucruri pe care 
le poți face. De câte ori nu ne-am făcut traseul 
prin diverse orașe din alte țări? Însă, de câte ori 
am fost tentați să descoperim orașe din țara în care 
trăim? Un oraș frumos, care ascunde multe opere 
de artă. Așa este Bucureștiul.

Astfel că, descoperirea  Bucureștiului la pas, 
alături de un ghid turistic mi s-a parut o expe-
riență inedită pe care le-o pot oferi elevilor clasei 
a X-a B din cadrul Liceului Tehnologic „Barbu A. 
Știrbey”. Bucureștiul este un oraș care merită des-
coperit plimbându-te prin el - doar așa vom vedea 
contrastul dintre nou și vechi, istorie și legendă.

Așadar, într-o zi superbă de aprilie, pe urmele 
Bucureștiului de altădată,  pornesc la pas  elevi 
curioși, nerăbdători și de ce să nu recunosc, unii 
dintre ei puțin sceptici. Turul a durat  în jur de 
3 ore, a fost foarte interactiv, incluzând puncte 
importante pe harta Bucureștiului, cu explicațiile 
de rigoare, iar ca și distanță am parcurs în  jur de 
4 km.

Punctul de întâlnire a fost la Universitate, în 
dreptul Grupului Statuar „Căruța cu paiațe”, un 
ansamblu de 16 sculpturi realizate de artistul Ioan 
Bolborea, reprezentând personaje cunoscute din 
operele lui I.L. Caragiale, cel mai cunoscut dra-
maturg roman. Lateral, l-am remarcat pe însuși 

Caragiale, admirându-și perso-
najele, detașat și puțin zeflemist. 
Îndepărtându-ne doar foarte 
puțin, ne-a fost prezentată istoria 
unui alt simbol al orașului, Hotelul 
Intercontinental, care până-n anul 
2004 a fost cea mai înaltă clădire 
din capitală. Nu puteam să con-
tinuăm traseul fără să știm că eram 
în punctul zero al orașului, locul în 
care a scăpat complet de sub control 
revoluția începută în anul 1989 
în Timișoara  și continuată mai 
apoi în București, prin protestele 
izbucnite în dimineața zilei de 21 
decembrie, în Piața Revoluției.  

Ajungând în zona centrului 
istoric, am vizitat obiectivele 
cele mai importante: Mănăstirea 
Stavropoleos, Biserica Sfântul 
Dumitru-Posta, Vechea Curte 
Voievodală, Biserica Sfântul 

Anton, Restaurantul Hanul 
lui Manuc, Restaurantul Caru’ 
cu Bere. Înainte de nașterea 
orașului, această zonă numită 
Lipscani, era un centru comercial 
plin de viață. Numele se trage de 
la negustorii din Leipzig, cei mai 
bogați și inventivi dintre comer-
cianții zonei. Am aflat că legenda 
spune că Bucureștiul a fost fondat 
de un oier pe nume Bucur. Însă, 
istoric, așezarea este atestată la 
21.09.1459 printr-un act  emis 
de Vlad Țepeș, domnitorul Țării 
Românești. 

A meritat să descoperim un loc 
cu o însemnătate istorică uriașă, 
așa cum sunt ruinele vechii 
curții domnești. Fortăreața a fost 
construită în secolul al XIV-lea 
pentru Mircea cel Bătrân și 
ridicată la rang de reședință 
domnească de către Vlad Țepeș (zis și Împăratul 
sau Dracula) în secolul al XV-lea. Constantin 
Brâncoveanu, un alt domnitor reprezentativ, și-a 
instalat tronul aici. 

De asemenea, am aflat detalii și despre primul 
stil românesc de arhitectură - stilul brâncovenesc, 
vizitând biserica Stavropoleos, un lăcaș de cult 
construit în anul 1726. Elementele specifice 
acestui stil se regăsesc în brâul  și ancadramentul 
ferestelor, cu decorațiuni florale. 

Prea puțini bucureșteni pe care îi cunosc 
știu unde se află Pasajul Villacrosse, Macca sau 
Villacrosse. Pasajul Macca Villacrosse este o 
trecere pietonală îngustă ce pleacă din zona 
magazinului Victoria, vis-a-vis, ceva mai spre 
Universitate, perpendicular pe Calea Victoriei 
unde are două  căi de acces, una fiind Pasajul 
Macca – mai departe de magazinul Victoria și 
cealaltă fiind Pasajul Villacrosse – mai aproape 
de magazinul Victoria.

Turul a continuat la pas pe Calea Victoriei, 
pe lângă Palatul Telefoanelor, Hotelul Novotel, 
cu o simbioză aproape perfectă între nou și vechi 

(se păstrează fațada), Cercul Militar (fostul 
scuar Sărindar), terminând cu Ateneul Român 
(cu celebra lozincă „Dă un leu pentru Ateneu”), 
Statuia lui Carol, Piața Revoluției (cu celebra lui 
statuie „Cartof în țeapă”, al cărei geniu a fost total 
neînțeles), unde s-a discutat despre Ceaușescu și 
celebrul balcon de la care își ținea discursurile - 
și pe lângă care am trecut de atâtea ori fără să-i 
dăm prea mare importanță.

Ce au spus elevii la final? Că a fost o experiență 
inedită, că le-ar plăcea să viziteze cât mai multe 
zone din București și din Romania, că au văzut 
multe grupuri de turiști interesați de București și 
că este de datoria noastră să ne cunoaștem și noi 
patrimoniul istoric și cultural.

Vizitează Bucureștiul, MERITĂ VĂZUT 
cu ochii larg deschiși, plimbându-te printre 
străduțele sale, vei vedea tot felul de elemente 
inedite, care-ți vor capta atenția și care transformă 
Capitala într-un loc unic.

Prof. Rotboșean-Lospă Ioana Lăzărina
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Pe 21 mai, credincioșii 
ortodocși îi sărbătoresc pe 
Sfinții Împărați Constantin 
și Elena. Perioada în care 
au domnit a fost cunoscută 
ca „EPOCA DE AUR”. 
Datorită lor creștinismul 
a devenit religie permisă, 
jertfele sângeroase au fost 
interzise și duminica a fost 
stabilită zi de odihnă în 

Imperiul Roman.
Sfinții Constantin și Elena, „cei întocmai cu 

Apostolii”, sunt pomeniți în Biserica Ortodoxă pe 
21 mai. Sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin 
și Elena este strâns legată de taina și puterea Sfintei 
Cruci, semnul central al religiei creștine.

Cercetătorii sunt de părere că deciziile 
Împăratului Constantin în favoarea creștinismului 
s-au datorat mai ales mamei sale, Elena, care, „cu 
mână de fier și credință tare”, s-a aflat în permanență 
în umbra unicului său fiu.

Flavia Iulia Helena s-a născut în provincia Bitinia, 
ca fiică a unui hangiu . Ea s-a căsătorit în anul 270, 
la vârsta de 16 ani, cu generalul roman Constantius 
Chlorus, iar în 272 l-a născut pe Constantin, în 
localitatea Naissus (în Serbia de astăzi).

În 293, împăratul Dioclețian i-a poruncit lui 
Constantius să divorțeze și l-a numit Cezar pentru 
Imperiul Roman de Apus. În această calitate, el 
s-a căsătorit cu Teodora, fiica vitregă a împăratului 
Maximian, cu care a avut șase copii. Elena nu s-a 
recăsătorit și a trăit în umbră, departe de atenția 
publică, dar aproape de fiul său, pe care l-a sprijinit 
cu dragoste și afecțiune.

În anul 306, fiul său a fost proclamat de armata 
romană drept august al imperiului, imediat după 
moartea lui Constantius Chlorus. El și-a readus 
mama la curtea imperială, conferindu-i titlul de 
„NOBILISSIMA Femina” (Doamnă preanobilă).

În anul 325, Constantin i-a oferit mamei sale cea 

mai mare distincție pe care o putea primi o femeie, 
aceea de „AUGUSTA”.

În anul 325, Sfânta Elena a plecat într-o expediție 
la Ierusalim, pentru a găsi Sfânta Cruce pe care 
fusese răstignit Iisus Hristos. În acele vremuri, 
Ierusalimul se afla în reconstrucția începută de 
împăratul roman Adrian, după dezastrul produs 
de revolta iudaică din anul 70. Împăratul Adrian 
construise la mormântul lui Iisus Hristos, aproape 
de Golgota, un templu păgân închinat zeiței Venus. 
Locul era cel mai indicat pentru începerea căutărilor, 
așa că Elena, însoțită de Macarie, episcopul 
Ierusalimului, au hotărât dărâmarea templului și 
efectuarea săpăturilor, care să scoată la lumină cel 
mai cinstit obiect creștin. În urma acelor săpături au 
găsit trei cruci dar nu puteau să o identifice pe cea pe 
care fusese răstignit Iisus, de aceea le-au atins de un 
mort. Acesta ar fi înviat în momentul în care a fost 
atins cu Crucea Domnului, potrivit unor tradiții.

Episcopul Macarie a arătat crucea mulțimilor 
adunate și, de atunci, se prăznuiește până 
astăzi Înălțarea Sfintei Cruci la 14 septembrie. 
Împărăteasa Elena a luat cu ea o parte din Crucea 
Domnului precum și piroanele care ar fi fost folosite 
la răstignirea lui Iisus, pe care le-a pus în capela 
palatului.

În perioada petrecută la Ierusalim, împărăteasa 
Elena a început construcția unor biserici: la 
mormântul Domnului (Biserica Învierii), în 

Tradiții

Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa, Elena

Betleem, și pe muntele Măslinilor. După ce și-a 
petrecut ultima etapă a vieții la locurile sfinte, 
Elena a murit în anul 330.Sicriul ei, o adevărată 
bijuterie artistică, poate fi admirat la Muzeul 
Vaticanului.

Sfânta Elena s-a bucurat dintotdeauna de o 
evlavie deosebită din partea creștinilor. Numele ei, 
care se traduce ca „făclie, torță, strălucirea soarelui”, 
este purtat de nenumărate credincioase. În cinstea 
ei s-au ridicat biserici, mănăstiri, așezăminte 
teologice sau sociale. Ea a fost și rămâne un simbol 

de puritate, dragoste 
părintească, nădejde și 
credință autentică.

Pentru grija pe care 
a arătat-o săracilor 
și oamenilor simpli, 
pentru preocuparea 
față de problemele 
creștinismului dar 
și pentru evlavia și 
credința puternică, 
împărăteasa Elena este 
cinstită ca sfântă în 
întreaga creștinătate.

Sfânta Elena este și ocrotitoarea arheologilor, 
datorită demersului ei de a căuta crucea pe care a 
fost răstignit Iisus Hristos.

În decursul domniei sale, Sfântul Constantin 
cel Mare a luat o serie de hotărâri care au schimbat 
soarta creștinismului.

În ianuarie 313, Împăratul Constantin cel Mare 
a dat un act prin care creștinismul a devenit „religio 
licita”, adică religie permisă, la fel ca celelalte religii 
din imperiu. Mai mult, convins de valoarea religioasă 
și morală a doctrinei creștine, a recomandat-o 
tuturor. Însă Constantin nu a declarat creștinismul 
religie de stat, cum greșit se afirmă uneori. Acest 
pas a fost făcut în anul 380, de împăratul Teodosie 
cel Mare.

În anul 325, Împăratul Constantin cel Mare a 
convocat primul Sinod Ecumenic, în localitatea 
Niceea. Având ca prioritate păstrarea unității 
Imperiului Roman, împăratul i-a chemat pe toți 
episcopii bisericii pentru a se hotărî în problema 
ereziei lui Arie. Acesta susținea că Iisus Hristos 
nu este fiul lui Dumnezeu, ci este „prima creatură 
a Tatălui”. La acest sinod au participat, conform 
tradiției, 318 părinți.

Sinodul a stabilit „dumnezeirea Fiului”, 
compunând totodată primele șapte articole din 
Crez, a fixat data Paștilor (prima duminică după 
lună plină, după echinocțiul de primăvară) și a dat 
20 de canoane referitoare la disciplina bisericească.

În aceeași perioadă, a construit o cetate mare pe 
malul stâng al Bosforului. Cetatea, care îi va purta 
numele (Constantinopol), a devenit noua capitală a 
imperiului, care rivaliza cu cea veche, Roma.

În anul 312 a generalizat duminica drept zi de 
odihnă în întreg imperiul.

Împăratul Contantin a fost botezat pe patul de 
moarte de episcopul Eusebiu de Cezareea, biograful 
și apropiatul său. A murit la scurt timp și a fost 
înmormântat în Constantinopol, în biserica ctitorită 
de el.

În tradiția populară se vorbește despre Împărații 
Constantin și Elena ca despre părinții Sfintei Cruci. 
În calendarele populare această zi era cunoscută 
mai degrabă sub numele de „Constantin Graur” sau  
„Constantinu Puilor”, pentru că, din această primă 
zi a verii, păsările din pădure încep să-și învețe puii 
să zboare, după ce li s-a dezlegat glasul lui Vlasie 
(11 februarie), s-au împerecheat și și-au construit 
cuiburile până în ziua Dragobetelui (24 februarie). 
Oamenii trebuie să țină sărbătoarea pentru ca puii 
din gospodărie să nu fie mâncați de ulii.

În această zi există o serie de obiceiuri și superstiții 
legate de vara ce urmează. Astfel mulți agricultori nu 
lucrează pentru a evita pagubele aduse holdelor de 
păsările cerului. În unele regiuni ale țării este ultima 
zi în care se mai poate semăna porumb, ovăz și mei, 
deoarece în popor se vorbește că tot ce se seamănă 
după această zi se va usca.

Podgorenii respectă ziua de Constantin Graur 
în ideea că, dacă vor munci, graurii le vor distruge 
strugurii.

Ziua de Sfântul Constantin și Elena este ziua 
în care păstorii hotărăsc cine le va fi baci, unde vor 
amplasa stânele și cine le va păzi pe timpul pășunatului.

Un alt obicei spune că femeile, pentru a alunga 
duhurile rele și necurate, tămâie și stropesc cu 
aghiasmă.

Pentru a se apăra de forțe malefice, țăranii aprind 
un foc mare și stau în jurul lui, iar prin acest foc 
obișnuiesc să treacă și oile, pentru a fi ferite de rele 
pe timpul cât vor sta la stână.

părintele paroh Dumitru Alin
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Nu învățăm pentru școală, 
învățăm pentru viață!

Pentru mine, Centenarul Marii Uniri reprezintă un prilej de bucurie 
și o mândrie deosebită, deoarece de-a lungul anilor o parte din suflarea 
românească a ramas împreună într-un stat, România. Când mă gândesc 
la acest eveniment îmi vine în minte jertfa eroilor noștri care a dus la 
înfăptuirea unui întreg. Sper ca pe viitor să reușim să înfăptuim o nouă 
unire cu Republica Moldova și să reîntregim în totalitate poporul român.

Alexandra Ioniţă, clasa a XII-a A

Centenarul, un arc peste timp, an de relaţie istorie-individ, 

istorie-destin. Schimbări majore, treceri prin veac, cu speranţe, 

dezamăgiri, împliniri. Generaţii de sacrificiu, generaţii mai liniștite 

și împlinite; într-un cuvânt, un amalgam de contraste, dar poate și 

un început pentru un veac următor mai altfel.

Prof. Preda Victoria

Pentru mine, comemorarea centenarului reprezintă desăvârşirea 

statului naţional român, efortul românesc, de-a lungul timpului, de a nu 

uita că sunt român. Totodată mă gândesc la eroismul şi jertfa soldaţilor 

români, care au făcut posibilă transformarea României, iar tânăra  

generaţie trebuie să-şi însuşească convingerile patriotice şi să înţeleagă 

mesajul unirii.
Prof. Cristea Florin

Centenarul Marii Uniri înseamnă sacrificiul tuturor celor ce 

au luptat pentru România în care trăim. Reprezintă libertatea pe 

care România o are de un secol, dreptul și drumul deschis spre 

modernizare și progres.

Înseamnă fiecare decizie înţeleaptă, fiecare sacrificiu, fiecare 

om care a pus interesul național înaintea oricărui interes personal 

și și-a sacrificat viaţa pentru ca noi să putem astăzi sărbători un 

secol de când România se dezvoltă liber.

Reprezintă oamenii care au schimbat o istorie, dar istoria 

i-a uitat.

Rădulescu Georgiana, clasa a X-a A

Ce înseamnă centenarul pentru mine?

Apreciez preocuparea dumneavoastră pentru acest demers 

important pentru comunitatea liceului nostru. Pentru mine, 

centenarul reprezintă, pe de o parte, un veac de Românie modernă, 

de progres remarcabil în toate domeniile cheie precum industrie, 

educație, medicină, recunoaștere internațională, iar pe de altă 

parte, un veac de Românie zbuciumată și măcinată de interese 

geo-politice. De asemenea, nu putem trece peste memoria eroilor 

și a supraviețuitorilor care au luptat cu credința într-o națiune întregită, independentă și suverană, 

peste memoria sacrificiului taților care și-au lăsat soția, mama, copiii acasă și au plecat pe front 

pentru ca după 25 de ani de pace să reia lupta, să plece în cea de-a doua conflagrație mondială și după 

ani de concentrare pe front să își reîntâlnească fiul mare în tranșeu, pe linia frontului în munții Tatra. 

Astfel, centenarul are o semnificație dublă, una personală, fiind urmașa directă a acestor oameni 

care au supraviețuit războiului și care mi-au povestit cu lacrimi în ochi viața pe care au trăit-o și cum 

au contribuit la realizarea României moderne și o semnificație istorică prin care România a renăscut 

ca stat independent, puternic și recunoscut la nivel internațional.

Prof. Ilie Mirela

Ce reprezintă „Centenarul Marii Uniri” pentru tine?
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Să trăim într-o lume civilizată!

Regului de conduită
La nivelul societății, al familiei, al individului este obligatoriu să stabilim anumite limite precise, 

reguli elementare care ne permit să trăim liberi, fără a-i obliga pe ceilalți să ne suporte.

Două reguli elementare de care trebuie să ținem cont în viață sunt:

a. Modul în care conversăm

O modaliate de a ne dovedi buna creștere este modul în 
care purtăm o conversație.

Această artă a conversației nu vă învață cum să vorbiți, 
ci vă ajută să evitați unele stângăcii. De exemplu, este o 
gravă ofensă să nu răspunzi la salutul unei persoane sau care 
îți întinde mâna.

Nu salutăm ţinând mâinile în buzunare sau cu gura plină. 
Nu salutăm făcând gesturi ample, nefireşti. Să recunoaștem: 
nu întrerupem alte persoane când vorbesc, dacă acestea nu 
au terminat.

b. Punctualitatea

Punctualitatea este o regulă esențială din 
„Codul bunelor maniere”, este dovada de respect 
pe care o arătăm celorlalți.  

Timpul este cea mai de preț avere a unui om, 
de aceea punctualitatea trebuie să fie un obicei 
cultivat de la vârste fragede. 

Dumitrescu Cătălina, clasa a IX-a A

Să trăim într-o lume civilizată!

Mereu aproape, 
părinţi şi copii !

Suntem diferiți și, cu toate că civilizația 

evoluează într-un ritm amețitor, diferențele 

generează din ce în ce mai des dispute care 

conduc în cele din urmă la discriminare și la 

intoleranță. Diversitatea pare să fie, oricât de 

abstract sună acest lucru, una dintre provocările 

secolului în care trăim, la toate nivelurile. Eu știu 

că suntem diferiți și asta o știm cu toții, fie că e 

vorba de rasă, gen, religie, anumite caracteristici 

fizice sau comportamentale, orientare politică, 

însă diferențele nasc reacții adesea contradictorii, 

care, perpetuate suficient, devin stereotipuri, 

mentalități care în cele din urmă produc 

discriminarea – un concept care pe cât este de 

combătut la scară largă, pe atât de prezent este 

în societate.  

Am observat că destul de mulți elevi, nu pot 

accepta elevii diferiți fie că sunt cu dizabilități 

fie, pentru că pur și simplu au opinii și atitudini 

diferite.  Tocmai pentru că nu acceptăm și nu 

promovăm diversitatea, societatea actuală se 

confrfuntă cu acțiuni violente, discriminatoare. 

Un copil, poate fi exclus din anumite activități 

pentru că este de altă religie, culoare sau de altă 

etnie. Principalele motive pentru care, cred eu,  

că a crescut discriminarea în rândul elevilor sunt 

multe, dar cea mai des întâlnită situație este aceea 

când cineva cu handicap/dizabilitate este exclus 

din anumite activități, nu-și poate exprima liber 

opiniile sau este exclus din anumite cercuri de 

prieteni.

În cazul unor prejudecăți formate de 

către anumiți elevi, cea mai bună soluție este 

COMUNICAREA. Prin comunicare se poate 

stabili dacă afirmațiile făcute cu privire la 

persoana respectivă sunt adevarate sau sunt doar 

niste prejudecăți. În cazul în care acei oameni 
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sunt de altă religie, etnie, naționalitate sau au 

vreun handicap, trebuie să li se acorde șansa de a 

se integra în mediul școlar, în comunitate.

Sunt de părere totodată că toate formele 

de excludere sunt învățate din exterior. Sunt 

rezultatul adaptării noastre la o lume care este 

dominată de competiție si excludere mai mult 

decât de cooperare și incluziune. Tendința de 

a marginaliza, de a diferenția, în virtutea unor 

criterii care în niciun context nu ar trebui să 

constituie un motiv de a face judecăți de valoare 

asupra unei persoane, este prezentă printre noi 

la tot pasul și adesea îi dăm curs involuntar. 

Întrebarea care îmi vine acum în minte și la care 

aș vrea să aflu și un răspuns de la unii dintre 

colegii mei ar fi: te-ai gândit vreodată că, oricât 

de „open minded” ai fi, ai putea fi la un moment 

dat tu însuți victima prejudecăților? Și ce ai face?

Școala este instituția în care noi, elevii, 

petrecem cel mai mult timp. Școala, alături de 

familie, contribuie la formarea personalității 

noastre. Din acest motiv, cred că ideile și 

conceptele privind egalitatea și discriminarea 

promovate de școală vor forma atitudinile noastre 

față de ceilalți semeni ai noștri.

De asemenea, părinții noștri au un rol 

foarte important în ceea ce privește subiectul 

discriminării. Consider că membrii familiei ar 

trebui să fie perseverenți în privința educării 

spiritului civic și a promovării unor atitudini 

nondiscriminatorii, incluzive. Părinții au 

obligația totodată de a forma o echipă cu școala 

în atingerea acestui scop comun.

Ce știu și am învățat eu de la părinții și 

profesorii mei?  Că tu ești ceea ce gândești despre 

tine și, totodată, ceea ce gândești despre ceilalți. 

Gândurile pe care le nutrești despre ceilalți vor 

deveni o parte din tine. Indiferent dacă o accepți 

sau nu, ceea ce crezi despre alții trece prin filtrele 

intelectului tău și este exact ceea ce gândești 

despre tine însuți. Toate gândurile pe care le emiți 

formează în jurul tău o vibrație. Și cu siguranță 

că îți dorești o vibrație pozitivă care să-ți permită 

o dezvoltare armonioasă. Așadar, acceptă și vei fi 

acceptat, respectă și vei fi respectat, iubește și vei 

fi iubit.

Ghilculescu Raluca, clasa a X-a B

| 35 |

Serviciu Servici
CORECT GREȘIT

Părinții mei sunt la serviciu. Părinții mei sunt la servici.

 SERVÍCIU, servicii, s. n. 1. Acțiunea, faptul de a servi, de a sluji; formă de muncă prestată în folosul sau 
în interesul cuiva. ◊ Expr. A fi (sau a se pune) în serviciul cuiva (sau a ceva) = a sluji, a servi unei persoane 
sau unui scop, unei idei etc. ♦ (În construcție cu verbele „a face”, „a aduce”) Faptă, acțiune care servește, 
avantajează pe cineva; îndatorire, obligație. ◊ Expr. A face un prost (sau un rău) serviciu cuiva = a face cuiva 
(fără voie) un rău. ♦ Scară de serviciu = scară secundară într-un imobil (pentru acces la dependințe). 2. 
Ocupație pe care o are cineva în calitate de angajat; slujbă. ♦ Îndatorire care revine cuiva în calitate de angajat; 
îndeplinirea acestei îndatoriri. ◊ Serviciu militar = stagiu la care sunt obligați, prin lege, cetățenii unui stat 
pentru a se instrui din punct de vedere militar în rândurile forțelor armate. Serviciu comandat = însărcinare, 
atribuție, misiune specială încredințată cuiva spre executare. Serviciu divin (sau religios) = cultul divinității 
exprimat prin cuvinte și gesturi ritualice. ◊ Expr. (Despre angajați, ostași, elevi) (A fi) de serviciu = (a fi) în 
tură de lucru la locul de muncă; de gardă. A intra în serviciu = a deveni salariat. ♦ Funcție. Serviciu de casier. 
3. Subdiviziune, fără personalitate juridică, a unei întreprinderi sau instituții; p. ext. colectivul de muncă 
corespunzător. 4. Grup de obiecte care alcătuiesc un tot cu destinație specială. Serviciu de cafea. 5.Mulțime 
ordonată în timp a regimurilor succesive ale unui sistem tehnic. 6. (Sport) Punere în joc a mingii. – Din fr. 
service, lat. servitium. Sursa: DEX 2009.

A traversa A tranversa

CORECT GREȘIT

Pietonii traversează strada prin locurile marcate. Pietonii tranversează strada prin locurile marcate.

 TRAVERSÁ, traversez, vb. I. Tranz. A trece de pe o parte (a unui loc, a unui drum, a unei ape) pe cealaltă 
parte; a trece peste... ♦ A străbate, a tăia de-a curmezișul (munți, țări, mări, oceane etc.). ♦ Fig. A trăi, a simți, 
a suporta (o anumită vreme). Traversează o criză morală. – Din fr. traverser. Sursa: DEX 2009.

Vorbește corect!

Să ne îmbogătim vocabularul…
BIBLIOCAST = distrugător de cărţi.

LEPTOSOM = longilin.

JETATURĂ = magie, vrăjitorie, vrajă. Grigore Marina, clasa a X-a C

sau

sau

,
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O lume mai curată

Un mediu mai curat, o viaţă mai sănătoasă

„Merg să iau o gură de aer curat” este o expresie 
pe care o auzim de multe ori, dar câți dintre noi 
realizează că aceasta a devenit irelevantă în ziua de 
astăzi,  din cauza poluării. 

Poluarea poate fi considerată cea mai mare 
problemă a umanităţii, mai gravă decât războaiele, 
bolile sau alte stigmate ale omului. Efectele sale se 
întind asupra tuturor oamenilor pe un timp nede-
terminat şi în orice loc.

Poluarea reprezintă contaminarea mediului 
înconjurător cu materiale care interferează cu 
sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția natu-
rală a ecosistemelor (organismele vii și mediul în 
care trăiesc). 

Chiar dacă uneori poluarea mediului încon-
jurător este un rezultat al cauzelor naturale, cum 
ar fi erupțiile vulcanice, cea mai mare parte a sub-
stanțelor poluante provine din activitățile umane. 

Se disting următoarele categorii: poluare fizică 
(incluzând poluarea fonică și poluarea radioactivă), 
poluarea chimică (produsă de diverse substanțe 
eliberate în mediu sub formă gazoasă, lichidă sau 
de particule solide), poluare biologică (cu germeni 
patogeni, substanțe organice putrescibile etc.).

Privită istoric, poluarea mediului a apărut odată 
cu omul, dar s-a dezvoltat şi s-a diversificat pe 
măsura evoluţiei societăţii umane, ajungând astăzi 

una dintre importantele preocupări ale omenirii.
Principalele efecte ale poluării mediului pot fi 

împărțite în următoarele categorii, în funcție de 
cine este afectat de poluare:

•	 Efectele	 poluării	 asupra	 oamenilor	 	 –	 cel	
mai des întâlnite sunt problemele respiratorii, 
acestea manifestându-se prin astm, alergii sau 
iritații ale ochilor, dacă vorbim de efectele ime-
diate, sau de afecțiuni ale sistemului nervos, dacă 
vorbim de efectele pe termen lung. Mai mult decât 
atât, studiile au demonstrat că poluarea mediului 
reprezintă una din cauzele dezvoltării cancerului, în 
urma respirării aerului poluat, a consumului excesiv 
de alimente prelucrate sau prezenței resturilor de 
pesticide din culturi. Alte afecțiuni asociate poluă-
rii mediului sunt hepatita, afecțiuni ale tiroidei 
precum și tulburările hormonale.

•	 Efectele	poluării	asupra	animalelor		–	polu-
area mediului înconjurător afectează și animalele, 
îngreunându-le pe zi ce trece existența. Ploile acide 
schimbă compoziția râurilor și a mărilor, făcându-le 
toxice pentru viețuitoarele marine iar azotul și fos-
fații din apă  provoacă supra-aglomerarea algelor 
care împiedică  astfel alte forme de viață să-și 

„Omul poate stăpâni natura cât timp ține seama de legile ei” (Grigore Antipa)
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urmeze cursul normal. În cele din urmă, poluarea 
solului provoacă distrugerea microorganismelor, 
ceea ce poate duce la dezechilibre ale lanțului trofic.

•	 Efectele	poluării	asupra	plantelor	–	în	ceea	
ce privește plantele, ploile acide duc la distrugerea 
arborilor, fenomen care se repercutează și asupra 
animalelor, întrucât mediul lor natural va fi 
modificat. 

•	 Efectele	 poluării	 asupra	 ecosistemului	 	 –	
poluarea mediului, exclusiv creată de activitățile 
umane, are un efect negativ și asupra ecosistemului 
în ansamblul lui, distrugând straturile esențiale ale 
acestuia și generând dezechilibre majore.

Toate aceste efecte ale poluării mediului sunt 
aspecte extreme de grave pentru planetă și întreg 
mediul înconjurător. Realitatea este sumbră, iar 
până la o conștientizare deplină a situației, efectele 
se agravează. Există însă măsuri de protecție a 
mediului menite să asigure o dezvoltare durabilă 
pentru generațiile viitoare, cu condiția să fie 
aplicate:
	Reducerea consumului de energie. Specia 

umană va ajunge, curând, la 7 miliarde de indivizi 
și consumul insațiabil de energie joacă un rol major 
în distrugerea mediului. Un pas important pentru 
salvarea sa ar fi reducerea semnificativă a consu-
mului energetic. La nivel personal acest lucru s-ar 
putea traduce, în principal, prin evitarea risipei de 
curent electric și de combustibil.
	Folosirea energiei alternative, curate, sus-

tenabile. Acest lucru ar însemna mai multe panouri 
solare, centrale eoliene, evitarea combustibililor 
fosili. Dacă nu se poate renunța la un consum 
energetic ridicat, atunci energia să fie „verde”.
	Conservarea apei. Fără apă nu există viață și, 

în acest moment, Australia și zone întinse din Asia 
și Africa trec printr-o secetă acută. Apa trebuie 
considerată o resursă limitată. O bună metodă de 
a reduce consumul ei ar fi instalarea de aparate 
WaterSense, pentru limitarea cantităților de apă 
la toaletă și dușuri. Astfel de soluții pot reduce 
consumul apei cu pănă la 30%.
	Folosirea de echipamente etichetate Energy 

Saver sau Eco Friendly. Frigiderele, care consumă 
constant energie electrică, sunt un exemplu excelent 
de candidat la „îmbunătățire”. Aparatele vechi, cu 
un consum gândit pentru alte norme energetice, 
trebuie înlocuite cu cele din noua generație, mult 

mai economicoase. În afară de protejarea mediului 
printr-un consum mai redus, acestea ar putea ajuta 
și la economii bănești.
	Aplicarea celor trei „R” , adică Reducere, 

Refolosire și Reciclare, aceasta conducând la  
îmbunătățirea calitătii vieții. Milioane și milioane 
de tone de gunoi produse în țările industrializate 
sunt reciclate anual, recuperându-se materii prime 
și degajând orașele de gunoaiele care ar deborda 
altfel pe străzi. Deșeurile ajung să fie refolosite 
după tratarea lor și repunerea în circuitul economic 
sub „alta formă”.
	Condusul  mai puțin și mai deștept.        

Automobilele nu numai că usucă la buzunar 
cu orice plin făcut, dar sunt principali factori de 
emisie pentru bioxidul de carbon din atmosferă și 
a numeroși agenți poluanți. 
	Plantați copaci și împotriviți-vă defrișărilor. 
Una dintre metodele cele mai bune pentru 

reducerea bioxidului de carbon din atmosferă este 
plantarea de copaci. Ei contribuie la reciclarea 
aerului, eliminând oxigen și consumând bioxidul 
de carbon. Pierderea pădurilor și în special a celor 
tropicale, reduce dramatic șansele noastre de a 
respira un aer mai curat.

Pentru a salva mediul ambiant, de care depindem 
cu toții, omenirea poate lua măsuri concrete. Cu 
alte cuvinte, fiecare trebuie să-și asume o anumită 
responsabilitate individuală în protejarea mediului 
înconjurător. Mediul nu poate fi salvat de un grup 
de activiști ai cauzei ecologiste, nici măcar de câțiva 
lideri politici hotărâți, ci numai prin acțiunile 
colective. Fiecare individ ar trebui să se considere 
„soldat” în slujba mediului ambiant, singurul care 
face planeta Pământ locuibilă.

Dinu Ana-Maria, clasa a XI-a A
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Nu ştiaţi!

Șerban Valentin, clasa a XI-a A

ȘTIAȚI CĂ...

Anton Maria Ștefania, clasa a XII-a C

SAU CĂ...

 Inima balenei albastre este atât de mare încât oamenii pot înota prin 
arterele sale…
 …Și totusi, gâtul balenei 

nu este mai mare decât un 
crenvurșt.

 Așa ar arăta cerul văzut de pe planeta noastră 
dacă Saturn s-ar afla la aceeași distanţă de Pământ 
precum Luna:

 Cel mai scurt război din istorie s-a purtat între Marea Britanie și Zanzibar, în 1896 și a durat 
45 de minute.
 Cea mai mare varietate a șerpilor se află în Thailanda, 179 de specii, dintre care 100 de specii 

sunt veninoși.
 Toate gondolele Veneției sunt negre. La început, 

gondolele erau vopsite în culori vii, azi toate sunt negre, 
urmare a unei legi date în epoca Serenissimei, care 
impunea ca toate bărcile să fie vopsite astfel.
 Pisicile de mare au 27.000 de papile gustative, de patru ori mai multe decât fiinţele umane.

 Cea mai mare floare individuală de pe Pământ aparţine unei 
plante numită Rafflesia Arnoldii. Florile sale au un diametru de până 
la 1 metru și cântăresc până la 10 kilograme.
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MEMORIE

Crăciun Laura-Nicoleta, clasa a X-a A

Şerban Valentin, clasa a XI-a A

CUVINTE ASCUNSE

    LOGICĂ

Chitucea Cornel, clasa a X-a A

 

REBUS 
TIC            SPORT

Rezolvând rebusul de mai jos veți descoperi pe verticală numele unei jucătoare de tenis din 
România, despre care, organizatorii de la Australian Open au anunţat că este cea mai rapidă 
jucătoare din lume, conform măsurătorilor făcute de o companie specializată. 

1. Cu ajutorul unor  frânghii, practicanţii se caţără pe munţi cu panta abruptă.

2. Prins cu centura de siguranţă, traversezi un lac pe o singură sfoară.

3. Cu spadă și costum, jucătorii trebuie să se atingă reciproc cu vârful spadei pentru a obţine punct.

4. Acest sport se practică în bazine cu apă.

5. Acest sport se practică pe gheaţă, nu este hockey.

6. Când vrei să slăbești sau să faci mișcare, ieși în parc și te apuci de …

7. Un sport de inteligenţă, cu tablă și pioni.

8. Cel mai popular sport din lume.

9. Handbal de apă.

10. Un sport graţios și elegant care implică și dans .

11. Un lucru pe care orice om ar trebui să-l facă în fiecare zi, pentru o viaţă sănătoasă.
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