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Editorial

Determinare şi succes
Crearea unui ecosistem educațional în care accentul să fie pus pe susținerea
elevilor și profesorilor în procesul lor de dezvoltare personală și profesională
prin atingerea de performanțe individuale și colective care sa ajungă la nivelul
standardelor europene este viziunea după care voi încerca să îmi ghidez toate
demersurile în următorii patru ani de mandat.
Pentru fiecare dintre noi, succesul însemnă ceva. Care este definiția succesului pentru mine? „Succes” înseamnă și să crești rata de promovabilitate
la bacalaureat cu 5% față de anul precedent. „Succesul” este valabil și atunci
când elevii din liceul nostru învață să fie mai responsabili printr-un proiect de
ecologizare desfășurat în curtea școlii. „Succesul” este atunci când simți că te integrezi în comunitatea
locală, comunitate alături de care se poate construi pe termen lung, pentru că lucrurile frumoase se
construiesc împreună. „Succesul” apare când tinerii sunt încurajați și sprijiniți atunci când înțeleg să-și
urmărească pasiunile și să devină mai încrezători în talentul lor unic.
Cred că fiecare director de școală merită susținerea de care are nevoie pentru a realiza proiectele pe
care și le-a planificat în mandatul său. Fiecare vis, dorinţă care presupune a avea un termen limită sau o
oportunitate este un proiect. Proiectul defineşte problema căreia trebuie să-i facem faţă. A face faţă unei
probleme găsindu-i o rezolvare reprezintă un proiect. Rolul liderului educațional este de a integra resurse
şi sarcini şi de a le dirija în sensul îmbunătăţirii obiectivelor organizaţiei.
Perioada pandemiei a dezvaluit o nevoie pe care îmi doresc să o rezolvăm prin modernizarea abilităților de predare-evaluare a profesorilor, precum și adaptarea acestora la evoluția tehnologică. Prin acest
proiect se urmărește dezvoltarea utilizării conținutului digital, creșterea ponderii lecțiilor apreciate de
elevi, precum și îmbunătățirea rezultatelor școlare. Elevii trebuie să fie principala noastră preocupare,
astfel că dezvoltarea personalității lor și alegerea avizată a traseului de formare profesională, cu atenție
deosebită pentru elevii provenind din medii dezavantajate și cu CES, reprezintă o altă țintă a mandatului
meu. Astfel, se va realiza creșterea unui climat de siguranță și asigurarea de șanse egale în prevenirea
discriminării și integrarea elevilor cu CES. De asemenea, îmi doresc dezvoltarea unei culturi a colaborării
la nivelul școlii, prin funcționarea a cel puțin două comunități de învățare și practică, obiectiv pentru care
deja am început să muncim, iar rezultatele sunt deja vizibile. Două proiecte frumoase, și anume înființarea Centrului de excelență la pictură și implementarea proiectului „Verde citadin”, vor avea ca finalitate
creșterea vizibilității și a imaginii școlii, creșterea performanței școlare și creșterea bazei educaționale.
Îmi doresc să contribui la dezvoltarea unui învățământ de calitate, atractiv, care oferă șanse egale de
dezvoltare personală și profesională fiecărui elev, indiferent de mediul din care provine.
											 Director,
Profesor Ignătescu Olivia-Mariana
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Interviul ediției
Arc peste timp

Interviu cu domnul profesor
Radu Titus Marinescu
1. Cine sunteți?
Mă numesc Radu Titus Marinescu
și
sunt absolvent al Liceului „Barbu A. Stirbey”,
promoția 1976. Actualmente sunt profesor
universitar la Universitatea
„Artifex” și contabil șef la
Regia Protocolului de Stat,
sucursala de administrare
și întretinere a fondului
imobiliar. De asemenea,
mai desfășor activități de
audit financiar și activez ca
expert contabil în cadrul
C.E.C.C.A.R.
2. Ce vă „leagă” de Liceul ”Barbu A. Știrbey”,
Buftea?
Prima „legătură “ cu Liceul „Barbu A. Știrbey”
este aceea că sunt născut și crescut în Buftea, am
copilărit pe lângă Palatul Știrbey, părinții mei au
urmat același liceu. De asemenea, bunica paternă
a copilărit la Palat, împreună cu prințesele,
aceasta povestindu-mi multe lucruri despre
Prinț, care s-a născut tot la Buftea. Aceste lucruri
m-au făcut să dau examen la Liceul „Barbu A.
Știrbey” în anul 1972, liceu pe care l-am absolvit,
așa cum am arătat mai sus, în anul 1976. Aceasta
a fost „legătura” exterioară cu liceul, care m-a
determinat să îl aleg.
După cum știm cu toții, după ce stai mai mult
timp într-un loc, fie că înveți sau lucrezi, după ce
pleci, ramâi cu amintiri, de care ramâi legat pe
viață, legat de instituția respectivă. Cum pot să uit
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patru ani de mers pe jos și trecerea pasarelei care,
pe timp de iarnă, era o mică aventură să o treci
sau, plecarea de la ore (chiulul), când luam trenul
spre București ca să mergem să vedem un film,
sau frica să nu fii ascultat, când nu învățai.Toate
aceste lucruri s-au întâmplat
în Liceul ”Barbu A. Stirbey”.
Mai mult, eu, personal am
o legatură, mai apropiată,
cu liceul, deoarece, soția
mea Silvia Marinescu (fostă
Gogorici) a fost profesoară
de chimie și apoi, director al
liceului, până la pensionare.
3. Care vă este amintirea cea mai „vie” din
liceu, ca elev?
Se zice că prima impresie contează și că
aceasta ramâne cel mai mult impregnată pe retină
și reținută de creier. Pentru mine, amintirea cea
mai „vie” este aceea când am intrat pentru prima
dată în liceu, să dau examen și am fost foarte
impresionat de mărimea și arhitectura acestuia.
Veneam de la școala generală și când am intrat
în Liceul „Barbu A. Știrbey” l-am comparat cu
vestita închisoare Bastilia (citisem romanele lui
Alexandre Dumas).
4. Care este cea mai plăcută amintire din
liceu?
Au fost, de-a lungul celor patru ani de liceu,
multe lucruri plăcute. A nominaliza unul este
foarte greu. De obicei, lucrurile frumoase nu
ramân mult timp în amintire deoarece acestea ar
trebui să fie lucru un normal. Ramân în amintire,
mai puternic, lucrurile anormale, cele care ies din
viața obișnuită. Aș putea menționa aici, ca fiind
cea mai plăcută amintire, momentul când am luat
primul 10 la chimie, știut fiind faptul că doamna
profesoară Marin dădea foarte greu nota 10.

5. Dar cea mai neplăcută/tristă?
În anul 1972, clasa a IX–a a început mai
târziu cu 2 săptămâni (cred că am făcut practică
agricolă), iar când am început școala și eram și
primul an, majoritatea profesorilor au început să
ne predea foarte mult. Totuși dintre ei s-a detașat
doamna profesoara Ciorăscu Valentina care ne-a
predat o lună continuu, cu 3 ore pe săptămână,
ca, imediat după aceea, să ne dea extemporal. Vă
închipuiți, clasa a IX–a, multă materie, doamna
profesoară și extemporalul; nota maximă a fost 5.
6. Care era profesorul de care vă era cel mai
teamă?
Latină am facut în clasa a IX-a, cu domnul
Rădulescu, care avea obiceiul (pentru băieți) ca,
atunci când îi prindea că nu îl salutau cu „Ave,
Magister!”, sau că nu au învățat tema, să spună
ca a doua zi să vii tuns ca în palmă. Adică, la
zero. Toată clasa a IX-a am fost terorizat de acest
lucru, nu voiam să mă tund la zero, deci a trebuit
să fiu atent, în tot ce fac, în legătură cu domnul
profesor.
7. Care a fost profesorul pe care l-ați îndrăgit
cel mai mult?
Pentru mine, profesorul pe care l-am îndrăgit
cel mai mult a fost doamna profesoară de
geografie, Stănescu Elena.
8. Care a fost disciplina cu care nu v-ați
împăcat prea bine?
În general, mă pregăteam la toate materiile,
totuși, nu m-am împăcat, prea bine, cu fizica.
Poate, din această cauză, nu am urmat Politehnica.
9. Vă amintiți de o întâmplare hazlie/șotie
din liceu?
La română, o aveam profesoară pe doamna
Guțu (mama Guțu), care avea obiceiul să dea
foarte ușor nota 10, dacă știai versuri pe de rost
sau citate și nota 2, dacă nu știai. Ajunsesem în
clasa a XI-a și nu luasem nota 2, doar un 10,
întâmplător, restul 8 și 9. Aveam lecția cu poezia

„Nunta Zamfirei”, de George Coșbuc, nu aveam
notă și așa că am învățat aproape toată poezia
pe de rost. Cum mă așteptam, am fost scos la
tablă dar, doamna profesoară mi-a dat ca temă,
caracterizarea Zamfirei. M-a luat pe nepregătite
cu tema dată așa că, eu am început să spun că
Zamfira e frumoasă, cum alta nu este și am
început să recit poezia. Doamna profesoară mi-a
atras atenția să o caracterizez, în continuare,
pe Zamfira dar, eu am continuat cu versurile,
zicându-mi, în gând că, la câte strofe știu pe de
rost, nu se poate să nu iau notă mare. Doamna
profesoară a întrebat clasa ce notă să-mi dea,
arătând că, nu am caracterizat-o pe Zamfira, iar
dragii mei colegi au răspuns, în cor, nota 2. Așa
am luat prima și ultima notă de 2 din liceu.
10. Cum ați „trăit” revenirea în învățământ
în calitate de profesor?
Din anul 2003 am început să predau la
Universitatea „Artifex”, actualmente având gradul
de Profesor Universitar. Revenirea în învățământ,
ca profesor, îți dă altă perspectivă. Una este să fii
în bancă și alta să fii la catedră. Spre deosebire de
liceu (cu toate că am văzut că, în ultimul timp,
se practică și aici), învățământul universitar se
bazează pe interacțiune, pe participarea activă a
cursanților.
11. Ce le-ați recomanda actualilor elevi din
liceu?
Recomandarea mea, pentru toți elevii de
liceu, ar fi să învețe, să acumuleze cât mai multe
informații, pentru că, în viață, totul trebuie făcut
la timpul său.
12. Dacă ați mai fi elev, pentru ce carieră
v-ați pregăti?
Când eram în clasa a XII-a, voiam, initial,
să susțin examen de admitere la Facultatea de
Drept, dar, ulterior, am ales Academia de Studii
Economice. Dacă ar fi să aleg din nou, aș alege
Facultatea de Drept.
Interviu realizat de
Gheorghe Bianca, clasa a XII-a B
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Interviu cu un elev
Ana-Maria Georgiana Huţuleac
clasa a XI-a A
1. Din punctul tău
de vedere, în cei patru
ani de liceu, pe ce este
necesar să te concentrezi
în mod special?
Din punctul meu de
vedere, în cei patru ani
de liceu trebuie să te
focusezi pe ceea ce-ți
place și ceea ce te face sa te simți fericit! Consider
că lucrul acesta contează foarte mult, în special,
pentru ridicarea motivației și a capacității
noastre de dezvoltare!
2. Care este relația dintre tine și profesori?
Consideri adecvat comportamentul elevilor?
Relația dintre mine și profesori este bazată pe
colaborare, încredere, înțelegere! Suntem foarte
deschiși unii cu alții. Comportamentul elevilor
diferă în fiecare zi, depinde de felul cum este
atras și implicat în activitățile zilnice.
3. Consideri că implicarea părinților este
necesară în demersul educațional?
Implicarea părinților este importantă în
demersul educațional deoarece, aceștia au cel
mai mai mare impact asupra dezvoltării copiilor.
Sunt de părere că părinții sunt primii dascăli ai
copiilor și trebuie să le ofere tot sprijinul de care
aceștia au nevoie!
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4. În opinia ta, disciplinele parcurse în
perioada liceului sunt benefice în dezvoltarea
ta profesională și socială?
După părerea mea, da, sunt benefice! În afara
faptului că te ajută să-ți dai seama de drumul
pe care vrei să ți-l croiești în viață, dar te ajută
foarte mult și în dezvoltarea ta profesională și
socială.
5. După terminarea studiilor, ți se pare
indicat ca elevii să urmeze și cursuri superioare
de învățământ?
Fiecare elev trebuie să se depășească, să iasă
din zona de confort, să nu se rezume doar la
liceu, pentru că învățământul superior îl va
ajuta să se dezvolte mai mult, să evolueze în
timp, ajungând la un alt nivel de pregătire și de
integrare în societate.
6. Crezi că este benefic pentru tine să
te implici în toate proiectele desfășurate în
cadrul unității de învățământ?
Da, consider că acest lucru este benefic tuturor. Majoritatea proiectelor ne dezvoltă pe plan
profesional și creativ, de aceea încurajez implicarea tuturor în proiecte la nivelul unității.
7. Cum ai descrie profesorul ideal din
punctul tău de vedere?
Profesorul meu ideal este acela care este dedicat profesiei, bun pedagog, are o relație foarte
strânsă cu elevii, încurajează la nevoie și îi place
să implice elevul în diferite activități extrașcolare, creative, etc.
Interviu realizat de
Păduraru Cristiana, elevă clasa a XI-a A

Cei mai buni

Premiul I, CCD Ilfov, „Revista școlii ilfovene”, ediția 2021

Premiul special pentru scenetă, Centrul Cultural Buftea,
Concursul ART BUFTEA, ediția a VII-a, 9 aprilie 2022

Pandele Anca Maria, Premiul I,
Concursul de poezie
„Floare albastră”, secțiunea
Interpretare, ediția 2022

Tănase Carmen, Premiul I,
Concursul de poezie
„Floare albastră”, secțiunea
Creație, ediția 2022

Mircia Alexandra (XII A), Moni Jasmina (IX A), Pandele Anca (XI A)
Elevele calificate la faza națională a Olimpiadei de Religie, Sibiu (27.04 - 01.05.2022)

Participanții la proiectul Erasmus+ cu certificatele de absolvire a stagiului

Diplomă de participare la evenimentul dedicat
Zilei Culturii Naționale, Mogoșoaia,
acordată de CJ Ilfov și CJPCPCT Ilfov,
14 ianuarie 2022
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Creații literare

		 BUNICII
Oriunde viața ne va duce În suflet eu am să vă port.
Știu, despărțirea nu e dulce,
dar viața nu-i mereu un tort.
De când se nasc, mereu piticii
au îngeri aici, pe pământ;
îi cresc și îi iubesc bunicii
și-și duc iubirea în mormânt.
Mi-au dat tot ce-au avut mai bun!
Sunt sinonim pentru „acasă”,
am gustat mereu din cel mai bun prun,
am avut de toate, să punem pe masă.
Mâinile bătrâne, mereu m-au mângâiat.
Datorită lor sunt omul bun de acum;
și o să realizez tot ce m-au învățat
și o să-i port în suflet la orice drum.
Bunicii nu mor niciodată!
Sunt îngeri ce veghează neîncetat.
O să-i iubesc viața mea toată
și nu voi uita niciodată de unde am plecat!
Tache Carmen, clasa a XII-a A

Premiul I la Concursul de poezie „Floare-albastră”,
ediția a VII-a, 2022, Centrul Cultural Buftea
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DEMON
Demon de amurg mă cobor spre tine.

Orice voie îți împlinesc…

mă aștepți pe mine;

Doar pe tine te doresc

În așternut de petale să

în dar din cer îți aduc pereche de stele
Iubirea ta, cufărul comorii mele Mă opresc la intrare
zăresc o siluetă

inima de păcat arzătoare

a destinului marionetă…
Plin de credință

înăuntru pășesc rușinos
fără a ispiti voință

în ochi și suflet privesc duios.
Te poftesc în nemurire

frumusețe făr’ de moarte…
Tu ceri să vezi raiul…

Eu - am prea multe păcate
Mă chemi în seară,

mă alungi în răsărit.

Binecuvântare și povară
blestemat să fii iubit.

Îți ofer dans pe mare

doar lângă mine să stai

focul din noi nu moare

ochii tăi - niște flori de mai.

Îți pun lumea toată la picioare!

Eternitatea s-o împărțim!
Să-mi fii dulcele venin,
peste demoni ai domni

chiar și îngerii ți se închină pe mine de m-ai iubi.

O, tu, a văzduhului regină
îți dau: aripi ca să zbori,
perle, aur și diamante,
ale lumii toate comori

doar ca să renunți la moarte!
Te pictez pe cerul tot

pământul să te admire

să strălucești pe orizont
ca nimic din galaxie

acum că-i aproape ziuă.

Știi că iarăși voi pleca…

Mă întorc cu luna plină un răspuns de îmi vei da!
Știu că sună a fantezie…
Nici în vis nu întâlnești

ce ți-am promis eu ție…

Doar la schimb să mă iubești…

Slujitori - oamenii toți -

Macovei Bianca, clasa a X-a B

când cei dragi ajung morți?

ediția a VII-a, 2022, Centrul Cultural Buftea

Spune-mi ce sens viața are

Premiul I la Concursul de poezie „Floare-albastră”,
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Proiecte și parteneriate
INNOMATE - Educaţie şi carieră
Proiectul este finanțat de Fundația United Way
România și implementat prin intermediul Asociației
The Social Incubator.
Are ca scop creșterea gradului de angajabilitate a
tinerilor aflați în situație de dezavantaj social și/sau
economic.
Obiectivele acestuia sunt creșterea accesului la
servicii de consiliere în carieră pentru liceeni, dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale acestora și
crearea de specialiști în rândul profesorilor pentru consiliere vocațională a tinerilor.
Așadar, participarea la activitățile acestui proiect a reprezentat o oportunitate atât pentru cele 5
cadre didactice (Badea Mihnea, Ignătescu Olivia-Mariana, Mărgărit Anda-Ștefania, Mînzu Daniela
și Mihai Nina), cât și pentru cei 40 elevi beneficiari ai serviciilor de consiliere în carieră și 20 de elevi
participanți la atelierele de dezvoltare a abilităților antreprenoriale.
În prima fază, la cele 6 ședințe de consiliere vocațională, individuale și de grup, am participat
câte 8 elevi din clasele a X-a B, a X-a C, a XI-a A, a XII-a A și a XII-a B. Acestea au fost axate
pe autocunoaștere, pe identificarea abilităților transferabile și specifice, pe evaluarea intereselor și
dobândirea competențelor de elaborare a unui plan educațional sau de carieră.

Consiliere vocațională de grup clasa a XI-a A

Consiliere de grup clasa a X-a B
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Consiliere vocațională de grup clasa a XII-a A

Consiliere de grup clasa a X-a C

Consiliere de grup clasa a XII-a B

În partea a doua a proiectului, din cei 40 de elevi am fost selectați 20 și am participat la 12 ateliere
structurate pe 3 mari direcții: „Eu și echipa mea” – activități de formare și cunoaștere a echipei, „Ideea
noastră” – practici de dezvoltare a gândirii și „Afacerea noastră” – exerciții de construire a modelelor de
afaceri. În cadrul acestora am învățat să consolidăm relații în echipă și să ne conjugăm eforturile pentru
un scop comun, să ne exprimăm creativitatea, să problematizăm și să căutăm soluții, să identificăm și
să punem în aplicare idei de afaceri.

Activități de autocunoaștere și formare a echipei

Identificând idei de afaceri și „prima vânzare” în pauza mare

Festivitatea de premiere concurs
INNOMATE - idei de afaceri, iunie 2021

Proiectul s-a încheiat cu un concurs de
idei de afaceri, la care au participat elevi
din liceul nostru cu două propuneri: Pubela
ECOSMART – protecția mediului și
ecologizarea comunității și EDUKID – tabără
educațională. S-au alăturat echipe din Liceul
Tehnologic „Mircea Vulcănescu” – București
și Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații
„Gheorghe Airinei” – București. Premiul
I a revenit echipei clasei a XI-a A din liceul
nostru.
Matache Roxana și Gușețel Alina, clasa a XI-a B
| 13 |

Proiecte și parteneriate

ERASMUS+ în Spania
În urma aprobării finanțării proiectului de
mobilități 2020-1-RO01-KA102-078192 cu
titlul „Stagii practice la agenți economici europeni - competențe la standarde europene și șanse
crescute de angajare”, 12 elevi ai liceului nostru
din clasele a X-a B și a XI-a B, profil Servicii,
domeniul Economic, specializarea Tehnician în
activități economice, au participat în perioada 15
mai - 6 iunie 2021 la o mobilitate în Granada
– Spania, în cadrul Programului Uniunii
Europene pentru educație, formare profesională,
tineret și sport 2014-2020 Erasmus+, Acțiunea
Cheie 1 Mobilități pentru învățare, KA2 VET
PROJECTS.
Erasmus+ este programul Uniunii Europene
pentru educație, formare, tineret și sport.
Programul sprijină prioritățile și activitățile definite în contextul spațiului european al educației,
în planul de acțiune pentru educația digitală
și în agenda pentru competențe în Europa. De
asemenea, Erasmus+ sprijină pilonul european al
drepturilor sociale, pune în aplicare strategia UE
pentru tineret 2019-2027 și dezvoltă dimensiunea europeană în domeniul sportului.

Pe aeroport în așteptarea îmbarcării
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Programul Erasmus+ este gestionat de
Comisia Europeană (organul executiv al UE), de
Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual
și Cultură (EACEA), de agențiile naționale din
țările participante la program și de birourile
naționale din unele țări partenere.

Prima zi de activități

Doamna director Ignătescu Olivia-Mariana
și domnul profesor Visnyei Ladislau-Anton
sunt cadrele didactice care au însoțit elevii în
Spania. Participarea liceului nostru la proiect
s-a desfășurat în cadrul unui consorțiu școlar,
alături de Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau”
Brănești (care a avut și calitatea de aplicant) și de
Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”, Voluntari.
Numărul total de elevi participanți a fost de 31
din cele trei licee. Gazda proiectului a fost MEP
Europroject Granada SL (Mobility European
Projects Granada), care a asigurat cazarea,
transportul local și de la aeroport, instruirea
pedagogică și culturală, monitorizarea și îndrumarea activităților, certificarea competențelor
dobândite de elevi.
Elevii participanți la mobilitate au fost selectați

în urma susținerii unui interviu și a unei probe
scrise corespunzătoare calificării profesionale,
beneficiind ulterior de o pregătire suplimentară
la limba engleză în cadrul liceului.

Atelier de lucru

Pe perioada derulării stagiului de practică,
elevii au participat atât la activități de pregătire
practică în domeniul economic, cât și la activități
culturale și excursii. În cadrul pregătirii practice
elevii și-au dezvoltat
cunoștințele,
competențele și abilitățile, prin diverse
activități specifice și
situații de învățare,
îmbinând
lucrul
individual cu cel în
echipă. La finalul
stagiului,
într-un
cadru festiv, elevii au
Completarea jurnalului
de practică într-un
primit Certificatul
cadru nonoformal
de
mobilitate
Europass pentru recunoașterea experienței și a
competențelor dobândite. Activitățile culturale și
excursiile au contribuit la relaxarea elevilor și la o
petrecere cât mai plăcută și utilă a timpului liber.
La întoarcerea din mobilitate, în cadrul liceului,
a fost organizat colocviul pentru recunoașterea,
validarea și transferul rezultatelor dobândite în
urma parcurgerii plasamentului de formare VET
pentru cei 12 elevi. În acest sens, comisia special
întocmită a stabilit instrumentele și criteriile de
evaluare și a analizat portofoliul fiecărui elev
conținând documentele întocmite pe perioada

stagiului de practică (jurnale de practică, fișe
de autoevaluare, chestionare, aprecieri, rapoarte
etc.). Toți elevii au promovat colocviul cu punctaje maxime, fiind felicitați atât pentru rezultatele
deosebite, cât și pentru întreaga conduită pe care
au avut-o pe perioada mobilității.
Competențele profesionale dobândite de elevi
în stagiul de practică contribuie la perfecționarea
lor în domeniul economic, astfel încât la finalizarea liceului vor fi capabili să facă față cerințelor
tot mai mari ale pieței muncii și să se integreze
mai ușor.
Deși uneori au resimțit dorul de casă și al
mâncării tradiționale românești, iar pandemia
de COVID-19 a impus respectarea unor reguli
stricte, elevii spun în unanimitate că perioada
stagiului de practică, cele 3 săptămâni, a trecut
foarte repede iar în urma acesteia au rămas doar
amintirile frumoase. Au călătorit, au legat prietenii, au învățat lucruri noi, au văzut alte culturi și
civilizații, au trăit emoții și bucurii.

Primirea certificatelor din partea MEP

Amintirile și impresiile au fost împărtășite
celor dragi, colegilor de clasă, de liceu și cadrelor
didactice. În concluzie, proiectul a fost o experiență de viață din care au avut ce învăța și pe care
nu o vor uita niciodată.
Miron Sabina-Anamaria, clasa a X-a B
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Proiecte și parteneriate
„Regal gastronomic”
îi vadă în acțiune pe talentații noștri elevi din
clasele de Tehnician în gastronomie, să deguste
preparate variate, dulci, sărate, chiar și de post,
realizate și aranjate cu multă măiestrie în Sala
de festivități. Elevii sunt îndrumați în activitatea
de practică de profesoarele Nicoleta Petrovschi și
Gabriela Trâmbaciu.
În urmă cu trei ani, ziua de 11 martie era
stabilită, prin lege, drept Ziua Națională a
Meseriilor, principalul scop fiind promovarea
învățământului profesional și tehnic.
Cu această ocazie, pe 11 martie, elevii
domeniului „Turism și alimentație” au pregătit
o expoziție cu produse realizate de ei, în laboratorul de gastronomie, iar bunătățile au fost
degustate de invitați - reprezentanți ai autorității
locale, ai Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, ai
agenților economici parteneri, părinți și elevi de
clasa a VIII-a din localitate și din împrejurimi.

Elevi de clasa a VIII-a în vizită și gustând produsele oferite

În semn de solidaritate cu cei care au fugit din
Ucraina, de teama războiului, elevii au amenajat
o urnă pentru donații, bani care sunt destinați,
evident, ajutorării acestor persoane, găzduite în
orașul Buftea.
Ziua Națională a Meseriilor ne-a oferit ocazia
de a primi peste 200 de elevi de clasa a VIII-a
din Buftea și din vecinătate, care au putut să
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Produse realizate de elevi

Tocmai pentru că oferim populației școlare
din zonă meseriile de comerciant/vânzător și
ospătar/chelner, meserii căutate pe piața muncii,
ne-am gândit să marcăm astfel, printr-un „Regal
gastronomic”, Ziua Națională a Meseriilor, cu
produse realizate de copii, pentru copiii – vizitatori de clasa a VIII-a. Copii de la toate școlile
gimnaziale de pe raza orașului, din Corbeanca,
Mogoșoaia, Crevedia, Ciocănești, școli cu care
noi colaborăm de mulți ani și de la care primim
mulți elevi în clasa a IX-a.
Viceprimarul orașului Buftea, Gheorghe
Alexandru Vaida, i-a felicitat pe elevii noștri,
pentru ce au pregătit în cadrul expoziției, dar
și pentru ce reușesc să facă, la modul general, la
cursuri și la orele de practică. „Aici, un copil învață
concret o meserie. Iar elevii noștri sunt foarte buni
în ceea ce fac, pentru că au reușit să asimileze foarte
multe informații, mai ales la practica școlară”, a
spus domnul viceprimar.

Cernea Mara-Ioana, clasa a X-a D

Jurnal de călătorie
Băile Herculane – 4 zile de relaxare, instruire şi cunoaştere
Să pornim la drum! Împreună cu cincizeci
de elevi, alături de alți trei însoțitori, am pornit
într-o aventură. O excursie în cadrul Proiectului
ROSE – Tehnici Reale și Utile pentru Succesul
Tinerilor absovenți (TRUSTa), care avea să ne
încarce bateriile cu frumusețile țării noastre,
înainte de începerea unui nou an școlar.

Următoarea oprire a fost la Târgu-Jiu unde
am văzut sau revăzut Poarta Sărutului și Masa
Tăcerii, care, alături de Coloana Infinitului, constituie Ansamblul Monumental de la Târgu-Jiu
al sculptorului român Constantin Brâncuși.

Poarta Sărutului - Târgu Jiu
În autocar, la plecare

Urcați în autocar, am pornit la drum. Pregătiți
pentru a vizita cât mai multe spre destinația
care ne aștepta, o primă oprire a fost la Pădurea
Colorată din localitatea Poienari, în județul Gorj.
O experiență frumoasă care ne-a „colorat” ziua.

Pădurea colorată – Baia de Fier

Cum orice călător are nevoie de o masă cinstită, am făcut-o tot în orașul de pe Jiu. Și cum ne
stă bine cu drumul, am pornit din nou spre locul
unde aveam să ne cazăm, în Băile Herculane,
dar nu înainte de a ne opri să vedem și Podul
lui Dumnezeu de la Ponoarele. Una dintre
legende spune că podul ar fi fost construit de
Dumnezeu pentru ca Sfântul Nicodim să treacă
prin Tismana, după ce oamenii l-au alungat
din comună, punându-i în traistă o găină cu
gâtul tăiat, o pâine și un cuțit, acuzându-l de
furt. Pe la anul 1370, călugărul era în căutarea
unei cascade care i s-a arătat în vis și deasupra
căreia trebuia să construiască o mănăstire. Din
Ponoarele a plecat la Tismana, unde a ridicat
mănăstirea. Înainte de a pleca, el a blestemat apa
de la Ponoarele, să fie fără pești și să o înghită
pământul. Și chiar așa s-a întâmplat, pentru că
pe cursul ei s-au construit 8 mori, iar în ea nu
trăiește nici un pește.
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Podul lui Dumnezeu - Ponoarele

Originea Băilor Herculane se află în urmă cu
aproape două milenii. Bazele stațiunii au fost
puse în anul 102 d.Hr. de împăratul Traian,
romanii introducând cultul balnear preluat de
la greci, pe care apoi l-au dezvoltat. Numele
stațiunii vine de la zeul Hercules, consemnat
în mitologia romană ca patron al izvoarelor
termale, simbol al puterii și al echilibrului între
forța fizică și cea spirituală. Romanii au construit aici, la Therme Herculi (Ad Aquas Herculi
Sacras), temple, băi, monumente și statui,
închinate zeilor Hercules, Esculap și Higeea.
În perioada civilizației romane, stațiunea de pe
Valea Cernei a constituit un important punct
de atracție pentru aristrocația Romei antice.
Impresionați de excepționala putere tămăduitoare a apelor sacre de pe Valea Cernei, romanii
sosiți în Dacia le-au închinat un adevărat cult
balnear sub semnul tutelar al lui Hercules.

Băile Herculane – Valea Cernei

| 18 |

Ziua următoare
am pornit mai
departe în această
zonă, spre una
dintre cele mai
neobișnuite cascade
din lume și anume
Cascada
Bigăr.
Chiar dacă o parte
din această cascadă
s-a prăbușit în anul
2021, totuși, aceasta Cascada Bigăr – Cheile Nerei
rămâne unul dintre cele mai frumoase obiective
turistice de pe Cheile Nerei.
Ne abatem de la cursul Nerei și urmăm cursul
unui afluent, pârâul Rudăria. Aici, în satul
Eftimie Murgu, regăsim Ansamblul de mori.
Sau, științific, Complexul molinologic de la
Rudăria. Este cel mai mare complex din sud-estul
Europei. Ansamblul este alcătuit din 22 de mori
de apă cu roată orizontală, construcții din lemn de

Moară de apă - Rudăria

dimensiuni reduse, utilizate pentru necesitățile
de măcinare de cereale ale comunității. Și astăzi
rândașii (de la rând) folosesc și întrețin în sistem
asociativ morile de apă. O moară aparținea mai
multor familii, care aveau pe rând dreptul să o
folosească. O zi pe lună moara era oprită pentru
întreținere, operațiune la care toți rândașii erau
obligați să ia parte. În condițiile actuale comunitatea locală nu mai are nevoie de întreaga putere
de măcinare a morilor și se încearcă adaptarea
obiceiului descris pentru a folosi mai puține mori
odată, prin rotație.

Din această excursie nu putea să lipsească
o plimbare pe Dunăre și, mai ales, în vestitele
Cazane ale Dunării.

Plimbare cu vaporașul pe Dunăre

Cazanele sunt un sector din defileul Dunării
la trecerea prin Munții Carpați. Au o lungime
de circa 9 km. În unele locuri Dunărea se
îngustează până la 230 m, îngreunând navigația. Fluviul este mărginit de pereți verticali,
stâncoși. Adâncimi maxime de circa 75 m. În
sectorul Cazanelor, viteza de scurgere a apei
depășește 5 m/s. Cazanele Mari au o lungime de
aproximativ 4 km, încadrându-se între masivele
Ciucarul Mare (pe teritoriul României) și Veliki
Strbac (Serbia). Cazanele Mici se întind pe o
lungime de aproximativ 3 km, fiind poziționate
între masivele Ciucarul Mic (România) și Mali
Strbac (Serbia). Cazanele Dunării și masivele
Ciucarul Mare/Ciucarul Mic fac parte din
Parcul Natural Porțile de Fier.
Aproape de Golful Mraconia se poate
observa, săpat în stâncă, Chipul lui Decebal, cu
o înălțime de 55 m și lățime de 25 m.
În final, după o săptămână petrecută în
Banat, am reușit să explorăm și trăim sentimente intense. Ne-am distrat, am vizitat, am
făcut plimbări, după cum bine ați putut vedea
în imagini. În ultima seară am avut parte și de
o mică premiere, o diplomă care să ne amintească de experiențele de care am avut parte, de
achizițiile dobândite și de contribuția fiecăruia
la succesul acțiunii.
Cu sentimentul a 4 zile împlinite, vă îndemnăm să vizitați aceste locuri!

Basorelieful „Chipul lui Decebal”

La final de excursie - premiați, fericiți și nostalgici

Iosifaru Mihaela-Angela, secretar
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Jurnal de călătorie
Periplu andaluz
Am avut ocazia să fiu selecționat în grupul elevilor care au participat la Proiectul Erasmus+ VET
în Granada, în perioada 16 mai - 05 iunie 2021. Pe lângă bucuria generată de posibilitatea de a mă
perfecționa în pregătirea profesională, cu prilejul deplasării în Spania, am avut plăcuta surpriză ca,
pe lângă orele de pregătire, să avem și o serie de activități de cunoaștere și relaxare, printre aceste
activități fiind și o serie de excursii prin Andaluzia.
Bineînțeles că, primele contacte au fost cu Granada, orașul gazdă.
Granada este considerată una dintre perlele
Spaniei, oraşul spaniol cel mai vizitat de turiştii din
lumea întreagă. Fosta capitală maură a Andaluziei
oferă vizitatorului amintirile cele mai importante
din acea epocă istorică a Spaniei: minunatul şi
unicul Palat Alhambra, cunoscut în lumea întreagă.
Numele de Granada a fost dat de către arabi
în secolul al VIII-lea când au invadat Peninsula.
Granada a fost ultimul oraş arab căzut sub ocupaţia creştină în anul 1492, sub domnia reginei Isabel
de Castilla şi a soţului său, Fernando de Aragón.
Granada a fost modelată de colinele sale munCu renumitul Alhambra pe fundal
toase unde s-au înălţat cartiere precum Albaicín şi
Alambra cu căi şerpuite şi înguste, cu frumoase colţuri şi alei de iazmin parfumat. Partea nouă a
oraşului este situată în partea netedă şi este străjuită de două bulevarde mari: Gran Vía de Colón şi
Aleea de los a Regilor Catolici.
Granada era cunoscuta în trecut ca „giuvaierul
din coroana maură”. Pe parcursul șederii mele am
rămas fascinat de frumusețea acestui oraș mai ales
că, am avut ocazia să asist la un spectacol de flamenco, pe colinele Mănăstirii Sacromonte și să vizitez grotele de pe munte, unde mai trăiesc călugării
ce prelucrează ceramică artizanală. O altă atracţie a
Granadei sunt serbările populare ale oraşului ce se
bazează atât pe tradiţii arabe cât şi pe cele creştine și
am avut ocazia să fim prezenți la Serbările orașului
Granada din prima săptămână a lunii iunie.
Am vizitat, de asemenea, Palatul Congreselor și
Sărbătoare de „Zilele Granadei”
Palatul Științelor (al doilea ca mărime din Spania).
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Pe 22 mai am făcut o excursie la Cordoba. Am admirat, pe traseu, livezile nesfârșite cu măslini
și aliniamentul de leandri înfloriți care desparte sensurile autostrăzilor, așezările rurale cu celebrele
„huerta” și cu micile făbricuțe unde se produce uleiul de măsline. Vremea minunată și profesionalismul
ghidului au completat o zi perfectă.
Cu o mie de ani în urmă, Cordoba era cel mai mare oraș din lume, cu o populație de trei ori
mai mare decât cea actuală de 320.000, pe vremea când era capitala Spaniei islamice. Supranumită
„Constantinopolul Occidentului” sau „Perla Spaniei Maure”, Cordoba este situată în sudul Spaniei, la
poalele munților Sierra Morena și pe malul râului Guadalquivir. Asupra Cordobei și-au lăsat amprenta,
pe rând, romanii, vizigoții, maurii, evreii și creștinii, fiind locul unde trecutul și modernul se amestecă
împreună, dar moștenirea maură îi oferă o identitate aparte și se întâlnește la tot pasul. Nu degeaba
centrul istoric al orașului este declarat Patrimoniu Mondial UNESCO.
Punctul de mare atracție al vizitatorilor rămâne marea catedrala – moschee Mezquita, fiind cu
siguranță o capodoperă arhitecturală, un mix perfect dar și ciudat între creștini și musulmani, datorită
faptului că în mijlocul moscheei se află o catedrala creștină ce cuprinde altare construite în diferite
stiluri arhitecturale: baroc, gotic și renascentist. Am vizitat, pe lângă vestita catedrală, centrul vechi al
orașului și ne-am delectat cu un prânz tradițional spaniol, la una dintre nenumăratele terase și ne-am
răcorit cu o înghețată delicioasă fiindcă era foarte cald.

Cordoba – Catedrala-moschee

După o săptămână de muncă, pe 30 mai am plecat spre Malaga, pe litoralul mediteranean. Vremea
închisă, cu nori amenințători, ne cam strica bucuria excursiei. Pe măsură ce ne-am apropiat de oraș
însă, cerul s-a înseninat.
Malaga este un oraș mare din sudul Spaniei şi reprezintă unul dintre destinațiile turistice cele mai
importante din Spania, Europa cât şi de pe litoralul Mării Mediterane. Deși aspectul general al orașului este modern, Málaga păstrează câteva clădiri istorice, cum ar fi Catedrala din secolul al XVI-lea,
aici fiind și locul de naștere al celebrului artist Pablo Ruiz Picasso.
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Cele trei centre turistice principale din Málaga sunt: Calle Marqués de Larios, Plaza de la
Constitutión sau Plaza Mayor și Calle de Granada, locații faimoase pentru shopping, viața de noapte
spumoasă și divertisment cultural.
În centrul vechi al orașului am vizitat
amfiteatrul roman și „Alcazaba”, fortăreața
maură, apoi ne-am îndreptat spre plajă
unde am făcut și o baie în Mediterana.
Pentru iubitorii de grădini şi parcuri, în
centrul oraşului se află splendidele grădini
din Alameda, iar la ieşirea nordică a oraşului este situat parcul botanic istoric „La
Concepción”, în stil englez cu o vechime
150 de ani.
Amfiteatrul roman și Alcazaba

Periplul andaluz s-a încheiat pe 4 iunie cu o excursie la Sevilla, capitala Andaluziei, oraș cu aproape
1 milion de locuitori. Am putut remarca pe traseu cum se schimbă peisajele, de la colinele Mesetei, cu
nemărginitele livezi de măslini, la Câmpia Andaluziei unde peisajele dominante sunt câmpurile cultivate
cu grâu sau floarea soarelui și, pe alocuri, cu viță de vie.
Orașul Sevilla este situat în centrul provinciei Andaluzia, în sudul Spaniei și este unul dintre orașele
cu cea mai modernă infrastructură din Peninsula Iberică.
La Sevilla este foarte cald vara, atingându-se 40-45°C, motiv pentru care cele mai plăcute sezoane
pentru vizitat sunt cel de primăvară și toamnă, chiar și de iarnă, clima fiind blândă. Noi am nimerit o
zi toridă, cu 36 de grade. Autocarul ne-a lăsat lângă Piața Spaniei.
Piața Spaniei (în spaniolă Plaza de España) este un complex arhitectural situat în parcul María Luisa
din orașul Sevilla. A fost proiectată de arhitectul
Aníbal González. A fost construită între 1914
și 1929 ca una dintre principalele construcții ale
Expoziției ibero-americane din 1929.
Ne-am delectat cu imaginea fabuloasă a pieței,
am admirat, de la distanță, grădina botanică și
ne-am îndreptat spre centrul vechi, spre catedrală,
admirând amestecul arhitectural de culturi romane,
maure și spaniole și ne-am oprit, în final, pe
malurile Guadalquivirului. Râul Guadalquivir este
În Piața Spaniei din Sevilla
simbolul identitar al Sevillei, pe care o împarte în
două. Majoritatea locurilor de vizitat se află pe malul estic: cartierul Santa Cruz, catedrala, Palatul
Reales Alcazares, în timp ce cartierele istorice precum Triana, parcul de distracție Isla Magica și clădirile
vechii Expo ‘92 se găsesc pe malul vestic al râului. Noi ne-am mulțumit cu priveliștea încântătoare și cu
răcoarea pe care o răspândea fluviul. Curând însă, s-au adunat niște nori negri, amenințători, care ne-au
gonit spre autocar.
Făcând bilanțul celor trei săptămâni petrecute în Spania pot concluziona că am văzut atâtea în acest
răstimp, un tărâm de vis, în care aș reveni cu plăcere oricând și pe care-l recomand, cu entuziasm, oricui.
Iancu Marian, clasa a XI-a B
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Ne promovăm talentele

CentruL judeţean de excelenţă Ilfov - pictură

Elevi din școlile gimnaziale din Buftea și din liceul nostru își cultivă talentul la pictură
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Merită citit!
Uneori câştigi, alteori înveţi
de John C. Maxwell

John C. Maxwell este
un scriitor american, expert
în leadership și vorbitor în
public, autor a numeroase
cărți de dezvoltare personală vândute în milioane de
exemplare.
Volumul debutează cu
o constatare: „Când pierzi,
John C. Maxwell
suferința e copleșitoare” și,
într-adevăr, dacă stăm să ne gândim, doare când
simțim gustul eșecului. În plus, autorul evidențiază
un lucru la care probabil nu ne-am gândit și, anume,
că oamenii nu învață din câștiguri.
John C. Maxwell își ajută cititorii să descopere
cum să învețe din greșelile lor, din eșecuri și din pierderi și cum să transforme aceste experiențe negative în oportunități. Cititorii sunt îndemnați să își
schimbe atitudinea din „uneori câștigi, alteori pierzi”
cu atitudinea pe care o au oamenii de succes in fața
greșelii, și anume „uneori câștigi, alteori înveți”. El
enumeră mai multe capcane în care putem cădea
atunci când pierderea ne afectează încrederea în noi.
Cel mai nedorit lucru este ca teama de consecințe
negative să te împiedice să îți asumi riscuri.
În accepțiunea autorului, speranța este motivația învățării, ea susține viața, ne încarcă de
energie și este agentul schimbării. Un exemplu
elocvent este dat din istorie, atunci când Anglia,
în timpul celui de-al doilea război mondial, a
rezistat atacurilor aeriene ale Germaniei naziste
în ciuda șanselor potrivnice. În momentul în care
primul ministru britanic, Winston Churchill, a
fost întrebat care a fost arma cea mai importantă
împotriva naziștilor, acesta a răspuns într-un
singur cuvânt: „speranța”.
Pentru a arăta rolul pe care îl joacă disponibilitatea de a învăța în obținerea succesului într-un
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anumit domeniu, este dat exemplul șahistului Josh
Waitzkin, care a cunoscut succesul de timpuriu.
Tatăl său a scris o carte despre primele experiențe
ale lui Josh legate de șah, care a fost și ecranizată,
facându-l vedetă. Celebritatea l-a copleșit, nu s-a
mai putut concentra pe joc, fiind preocupat de ceea
ce gândeau alții despre el. În scurt timp a renunțat
la șah. Dar la douăzeci de ani a început să s e
antreneze în artele marțiale, ajungând
campion mondial. Modest
și deschis, Josh a
avut disponibiliatea
de a învăța, de a face
greșeli și de a învăța
din ele. Este prezentat
un studiu făcut de
Universitatea Harvard
care concluzionează că
85% din succes în viață se
datorează atitudinii pozitive, favorabile învățării, în
timp ce doar 15% se datorează
capacității.
Frica de schimbare este o altă piedică în calea
învățării. Este dat exemplul fondatorului Apple,
Steve Jobs, care a fost un vizionar, un geniu care a
revoluționat lumea prin invențiile sale, îmbrățișând
schimbarea. El spunea: „Lucrul cel mai important
este să zdruncini concepția eronată că viața există
doar ca să o trăiești, în loc să ți-o asumi, să o schimbi,
să o îmbunătățești și să îți pui amprenta asupra ei”.
Acesta este citatul meu preferat din carte, care mă
inspiră și mă ajută să evoluez.
Cred că acum, în perioada liceului, volumul
„Uneori câștigi, alteori înveți” este de mare ajutor
pentru a putea trece peste eventualele dezamăgiri și
pentru a învăța din orice experiență.
Nicuț Daria, clasa a IX-a B

Un băiat pe lista lui Schindler
de Leon Leyson

Leon Leyson, născut
la 15 septembrie 1929 în
Narewka, Polonia, și decedat
la 12 ianuarie 2013 în
Fullerton, California, SUA,
a fost un supraviețuitor al
Holocaustului și unul dintre
cei mai tineri „evrei ai lui
Leon Leyson
Schindler’’ („Schindlerjuden”).
Leon Leyson împreună cu părinții, sora și unul
dintre cei trei frați au fost printre puținii evrei care
au avut șansa să supraviețuiască războiului. Acesta
a fost, de asemenea, singurul copil de pe lista lui
Schindler care a scris o carte: „Băiatul de pe cutia de
lemn: Cum imposibilul a devenit posibil... pe lista
lui Schindler”, redenumită apoi „Băiatul de pe lista
lui Schindler”, o carte în care este prezentată viața
autorului și întorsăturile pe care le-a luat de-a lungul
celui de-al Doilea Război Mondial, cât și repercusiunile războiului asupra acestuia și a familiei lui.
Folosind narațiunea, descrierea și dialogul într-o
armonie perfectă, Leyson ne introduce în trecutul
său dureros, captivând cu ușurință atenția cititorilor și creând o conexiune între aceștia și povestea
tumultoasă a vieții lui, extrasă parcă dintr-o carte de
istorisiri înfiorătoare.
Leyson avea doar 10 ani când naziștii au invadat
Polonia, iar familia lui a fost obligată să se mute din
Narewka, satul lor natal, în Cracovia. Acolo, tatăl lui
Leyson împreună cu unul dintre frații lui, Tsalig, se
angajează la fabrica lui Schindler, această întâmplare
norocoasă urmând să fie lozul câștigător al familiei.
Din păcate, doi dintre frații lui Leyson nu au reușit
să scape cu viață din Holocaust – Hershel, fratele cel
mai mare, a fost cel mai probabil omorât în raidul
naziștilor în Narewka în perioada în care el a decis să
se refugieze acolo de frica acestora, iar Tsalig, fratele
preferat al lui Leyson a fost prins în ghetou de către
naziști fără să dețină un act de identitate, care era obligatoriu; deși a fost trimis spre un lagăr, Schindler l-a
găsit înainte de deportare și a încercat să-l ia înapoi,
dar Tsalig nu s-a lăsat înduplecat, rămânând în tren

împreună cu iubita lui, deși știa prin ce orori urma să
treacă. Din nefericire, Tsalig a făcut parte din grupul
de evrei care au fost executați prin gazare în „dușuri”
special amenajate imediat cum au ajuns în lagăr.
Astfel, supraviețuitorii din familia Leyson au fost
tatăl (Moshe), mama (Chanah), sora (Aviva), unul
dintre frați (David) și Leon.
Leyson povestește despre momentele petrecute
cu Schindler, despre cum acesta îl numise ,,băiatul
de pe cutia de lemn’’ (de unde și numele inițial al
cărții) și cum îi oferea, de câte ori putea, câte ceva de
mâncare în plus.
„[...] Eroul este o ființă umană obișnuită, care
face cele mai bune lucruri în cele mai rele condiții.
Oskar Schindler este personificarea acestei definiții”,
afirmă Leon Leyson spre finalul scrierii sale despre
persoana care a reușit să salveze peste 1000 de evrei.
Una dintre părțile care m-a emoționat cel mai
mult a fost cea în care Leyson povestea prin ce a fost
obligat fratele lui mai mare, David, să treacă spre
sfârșitul războiului: un băiat de aproximativ 16 ani,
obligat de către naziști să ridice corpurile neînsuflețite și, deja, în diferite stagii de descompunere ale
evreilor uciși în lagărul lor, să le pună într-o roabă
pe care să o ducă până la incinerator unde mirosul
corpurilor arse i se impregnase în piele, iar apoi să
se întoarcă la groapa comună și să facă acest drum
de zeci și zeci de ori pe zi, timp de mai multe zile
la rând.
Un citat scurt, dar care țin să cred
că încapsulează întreaga esență
a cărții, este: „Scopul nostru era
să rămânem în viață până când
nemții aveau să piardă războiul
și să plece învinși”.
Această carte ilustrează, cu
detalii atât emoționante cât
și șocante, realitatea trăită
de victimele Holocaustului,
ajutându-ne să înțelegem
experiențele trăite de
aceștia și să empatizăm
cu ei chiar mai mult
decât înaintea acestei lecturi.
Pețu Andreea, clasa a X-a C
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Tradiții
Datini
Românii, ca și celelalte popoare ale Europei,
stau azi sub semnul timpului, timp în care
tradiția se opune tendinței procustiene a
contemporaneității, a ajustării tuturor pe
același calapod al egalitarismului.
Parcă niciodată în istoria omului nu a
existat un fenomen atât de radical precum cel
de azi, de resetare, de ștergere a trecutului, a
obiceiurilor, a tradiției, înlocuind tot binele
moralității creștine, al distincției dintre bine și
rău cu absurdul relativității totale.
Din Neolitic în Antichitate și, mai departe,
până în ziua de azi, cele mai spectaculoase
obiceiuri, cu originea în credinţe şi mituri
străvechi au ajuns până la noi, o parte din ele
fiind asimilate de către creștinism, care devine
prin sincretismul lui păstrător al lumii vechi,
de la începuturile omului pe pământ.
Elemente ale tradiţiei, ritualurile sunt
vechi de secole și celebrează ciclul sezonier,
fertilitatea, viața și moartea. Oamenii se
pun literalmente în pielea „sălbaticului”, în
mascarade care se întind de secole în urmă.
Devenind un urs, o capră, un cerb, un mistreț,
un om de paie, un diavol sau un monstru cu
fălci de oțel, acești oameni sărbătoresc ciclul
vieții și anotimpurile. Costumele uimesc prin
diversitatea lor extraordinară și frumusețea
ieșită din comun…
În multe festivaluri, evenimente și tradiții
din Europa, există, de obicei, o perioadă în care
un bărbat este îmbrăcat înfricoșător și defilează
pentru a evoca în prezent întâmplări petrecute
în timpuri străvechi.
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Unul dintre artiștii pentru care cercetarea
folclorică este un proiect foarte personal,
fotograful Charles Fréger, a vizitat 18 țări
europene în căutarea figurii mitologice a
„Omului Sălbatic”, explorând fascinația umană
față de mit, ritual și tradiție. În timpul muncii
de cercetare, Ch. Fréger a devenit foarte legat
de cultura populară românească și bulgară.
În general, există o mulțime de elemente
comune în țările la care se referă studiul
lui, concretizat într-un album de fotografie
documentară. Majoritatea ritualurilor au loc în
aceeași perioadă a anului, folosind același tip de
materiale – piei de animale, coarne, crengi de
copaci și clopoței.

Babugeiri/Bulgaria

Cerbul/România

Caretos/Portugalia

Oro nero/Italia

Dacă și astăzi în Bucovina casele sunt ornate
cu semne și simboluri identice cu cele de pe
vasele ceramicii de Cucuteni, dacă sărbătorile
tradiționale contemporane aduc în fiecare an
în fața noastră personaje ca „Ursul”, „Moșii”,
„Capra” sau „Cucii”, cu dansurile lor rituale de
renaștere a naturii, din vremea marilor vânători
și agricultori ai Neoliticului, este clar că „omul
vechi”, cel legat de natură, încă luptă pentru
supraviețuire în contextul în care omul nou, cel
al betonului și al circuitelor integrate, se rupe de
origini, reinventându-se cât mai artificial posibil.

Skoromati/Slovenia

Schnappviecher/Italia

„Dar peste tot există omul sălbatic. În Franța,
el este l’Homme Sauvage, în Germania, Wilder
Mann, în Polonia, Macidula este varianta
clovnească. Se îmbracă în piei de animale sau
lichen sau paie sau ramuri de copac. Jumătate
om și jumătate fiară, omul sălbatic reprezintă
relația complicată pe care comunitățile umane,
în special cele rurale, o au cu natura” - ne spune
Fréger.
Ritualurile sunt vechi de secole și celebrează
ciclul sezonier, fertilitatea, viața și moartea.
Oamenii se pun în pielea „sălbaticului”, în
mascarade care se întind de secole în urmă.
Devenind un urs, o capră, un cerb, un mistreț,
un om de paie, un diavol sau un monstru cu
fălci de oțel, acești oameni sărbătoresc ciclul
vieții și anotimpurile. Costumele uimesc prin
diversitatea lor extraordinară și frumusețea
ieșită din comun…
Decorurile pastorale și animalitatea vie
a costumelor reprezintă și glorifică natura;
punând-o în contrast evident cu lumea
contemporană a industrializării, gadgeturilor
și comodității, acest contrast este încadrat întrun vocabular vizual derivat în mare parte din
dihotomiile severe ale monoteismului: bine/
rău, negru/alb, bogat/sărac, spiritual/material.
Prin urmare, timpul în care trăim ne obligă
să revenim la fundamentele tradiţionale ale

Arkurda/Grecia

existenţei omenirii pe care le-am pierdut
în această perioadă de criză profundă
pe care o traversează civilizaţia pentru a
rezolva problemele începând de la cele ce
ţin de guvernanţa globală sau ocrotirea
mediului înconjurător şi până la cele vizând
comportamentul faţă de semeni.
Badea Mihnea-Cristian, profesor arte
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Nu învățăm pentru școală,
învățăm pentru viață!

Bugetul de venituri şi cheltuieli
Veți spune că un buget este un termen de specialitate și

că se utilizează doar în domeniul economic: firme, instituții,
asociații etc. Dar, dacă ne gândim că o persoană sau o familie
își planifică lunar cheltuielile în funcție de veniturile pe care
le obține, pare cunoscut, nu? Acesta este un buget personal
sau familial.

Aplicabilitatea bugetului în estimarea veniturilor și a

cheltuielilor devine o practică tot mai des întâlnită în familii,
fiind un principiu de planificare și previzionare privind

resursele financiare, astfel încât situațiile neprevăzute să poată fi evitate.

Astfel, bugetul unei familii estimează veniturile și cheltuielile însumate ale tuturor membrilor.
Cheltuielile reprezintă exprimarea valorică a consumurilor. Ele referă la:
- Cheltuieli pentru hrană;

- Cheltuieli pentru îmbrăcăminte;
- Cheltuieli pentru educație;

- Cheltuieli cu comunicațiile (abonamente telefonie,
internet etc.);

- Cheltuieli de transport (public sau vehicul personal);

- Cheltuieli de îngrijire personală (sănătate și cosmetice);
- Cheltuieli culturale sau pentru divertisment;

- Cheltuieli cu utilitățile și întreținerea locuinței: energie electrică, energie termică, apă, reparații curente,
abonamente TV, abonament internet locuință, impozit, asigurarea obligatorie a locuinței, chirie etc.;

- Cheltuieli de producție (în gospodăriile rurale): întreținerea grădinii de legume, a livezii, autorizații;

- Cheltuieli cu asigurările facultative: auto, de persoane, de bunuri, pentru animale etc.;
- Rambursarea de rate scadente la credite existente, unde este cazul.
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Veniturile, în sens larg, reprezintă beneficiile realizate într-o perioadă de timp, exprimate valoric.

În ceea ce privește veniturile ca surse de acoperire a cheltuielilor, ele reprezintă sume de bani sau
echivalente valorice încasate în perioada analizată. Ele provin din:
- Salarii;
- Pensii;

- Drepturi de autor;

- Activități independente;

- Activități agricole, silvicultură și piscicultură;
- Alocații de stat, burse;
- Ajutoare financiare;
- Închirieri;

- Dobânzi pentru depozitele bancare și altele.

Tipul bugetului este dat de rezultatul comparației dintre veniturile și cheltuielile perioadei:
 Buget echilibrat, veniturile și cheltuielile sunt egale;

 Buget excedentar, veniturile perioadei sunt mai mari decât cheltuielile;
 Buget deficitar, veniturile perioadei sunt mai mici decât cheltuielile.

Obiectivul oricărei familii este acela de a avea un buget cel puțin

echilibrat, dacă nu chiar excedentar, care să permită economisirea
și investițiile.

Pentru aceasta, se poate acționa pe două căi:
a. maximizarea veniturilor;

b. minimizarea cheltuielilor.

Vă propun acest exercițiu, al întocmirii bugetului familiei (sau

personal) pentru o lună și veți descoperi că veți obține o eficiență
maximă a utilizării resurselor financiare.

Rabega Luiza-Ruxandra, administrator financiar
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O lume mai curată

Adevăr sau provocare:
Aruncăm planeta la gunoi sau o salvăm?
Știați că oxigenul
produs de doar doi
copaci maturi poate
susține o familie de
patru membri? Un
singur copac poate
produce aproximativ
260 de kilograme
de oxigen anual.
Viața pe Pământ nu
ar fi posibilă în lipsa anumitor factori, printre
care oxigen. Plantele absorb dioxidul de carbon
(CO2) din aer și îl prelucrează, transformându-l
și eliberându-l înapoi în natură sub formă de
oxigen (O2), numai bun de consumat.
Poluarea este cea care distruge calitatea oxigenului; aceasta poate fi produsă în multe moduri:
aruncarea reziduurilor sau deșeurilor reutilizabile
în locuri neamenajate special pentru ele, folosirea
mașinilor personale în loc de utilizarea transportului
în comun, eliminarea fumului toxic de către fabrici
și uzine, arderea în aer liber a deșeurilor organice și
chiar mai grav, a plasticului, risipa de energie etc.

Pubele colectare selectivă
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Elevi depozitând carton

Acum să ne gândim – ce se întâmplă cu viața
pe Pământ dacă poluarea crește la un nivel atât
de mare încât nu mai poate fi ținută sub control?
Bingo! O să ajungem curând să ne căutăm o nouă
planetă. Dar cum ar fi să stăm și să ne gândim
puțin mai mult la planeta pe care o avem deja, pe
care locuim de atât de mult timp și la modalități
de a o salva? Din fericire, nu trebuie să stăm prea
mult pe gânduri, două dintre cele mai ușoare
soluții fiind la îndemâna majorității oamenilor –
reciclarea și plantarea de copaci.
Reciclarea reprezintă colectarea materialelor
de tipul hârtiei, metalului, plasticului, pentru a
fi reutilizate în crearea unor materiale folosite în
producția de noi obiecte. Există pubele speciale
pentru reciclat, acestea fiind marcate prin culori
distinctive (galben – plastic și metal, albastru –
hârtie și carton, verde – sticlă, negru – deșeuri
reziduale, maro – deșeuri biodegradabile).
Upcycling-ul sau reutilizarea creativă este procesul de transformare a deșeurilor, a produselor
noi sau nedorite în produse noi, cu o valoare mai
mare decât cea inițială. Este o metodă folosită de

Elevi selectând deșeuri

Colectare de hârtie

persoanele interesate în a da o nouă viață lucrurilor vechi și deșeurilor. Freecycling-ul este cel mai
simplu mod de a reduce impactul asupra mediului
și constă în a oferi gratis lucruri în stare bună altor
persoane care au mai multă nevoie de ele.

Elevi plantând stejar

Elevi plantând frasin

Elevi plantând ulmi

Elevi plantând castani

Elevii școlii noastre sunt implicați în activități
de reciclare selectivă împreună cu S.C. General
Waste Management South East Europe S. R. L.,
activități ce urmăresc conștientizarea necesității
de a consuma rațional și de a reduce cantitatea
de deșeuri generate zilnic și care se vor finaliza
cu strângerea de PET-uri și hârtie/carton, iar în
luna mai se va desfășura un târg de economie
circulară, cu scopul de a dona lucruri pe care noi
nu le mai folosim, precum haine, încălțăminte,
electronice, jucării, rechizite ori cărți copiilor
defavorizați.
Plantarea de copaci este o metodă eficientă
de a asigura necesarul de oxigen pentru viitoarele
generații, însă trebuie să luăm în considerare și
despăduririle în masă care au loc în același timp,
la o scară mult mai largă. În prezent, suprafața
României este împădurită într-un procent de
aproximativ 30%, conform datelor de la Romsilva,
ceea ce o plasează sub media țărilor din Uniunea
Europeană de 43%.

Elevii școlii noastre au demarat, împreună cu
Asociația Pădurea Copiilor, primele lucrări pentru
viitoarea pădure urbană din curtea liceului nostru.
La jumătatea lunii noiembrie a anului 2021, aproximativ 3700 de puieți de stejar, frasin, paltin de
câmp, cireș, ulm, vișin și mai multe specii de arbuști
au fost plantați de noi pentru a transforma curtea
școlii într-o oază de biodiversitate cu scop educativ.
Proiectul face parte din inițiativa România plantează pentru mâine, susținută de OMV Petrom prin
programul Țara lui Andrei. 22 specii autohtone de
foioase, printre care 4 de stejari și castan comestibil,
5 de arbuști și 20 de specii pădurețe precum cireș,
măr, păr, vișin au fost folosite la plantarea Pădurii
urbane din Buftea din curtea liceului „Barbu A.
Știrbey” de către elevi și voluntari.
O altă inițiativă a școlii noastre o reprezintă
grădinile pedagogice, un proiect - Verde Citadin
- prin care, alături de Asociația CSR Nest, intenționăm să îmbunătățim calitatea și numărul spațiilor
verzi din oraș, să reducem poluarea urbană, să ne
îmbunătățim starea fizică și mentală reconectându-ne cu natura.

Pregătirea terenului pentru grădinile pedagogice

Soluții există, noi să fim din ce în ce mai mulți
cei cărora le pasă!
sitografie:
https://maimultverde.ro/planteaza-un-copac
http://www.rosilva.ro
https://ro.wikipedia.org/wiki/Reciclare
Pețu Andreea, clasa a X-a C
| 31 |

Vorbește corect!
Nu face asta!

sau

Nu fă asta!

CORECT

GREȘIT

Nu face asta!

Nu fă asta!

Greșeala pe care o identificăm în astfel de enunțuri este cauzată de necunoașterea modului de
formare a imperativului cu formă negativă din limba română. De fapt, vorbitorul cunoaște forma
afirmativă a acestui mod verbal („Zi asta!”, „Fă asta!” sau „Du-te acolo!”), dar, problema este că el
utilizează aceeași formă și pentru valoarea negativă.
O regulă foarte strictă din morfologie ne spune, însă, că forma negativă a verbului la modul
imperativ nu se formează de la forma afirmativă, ci de la forma de infinitiv a verbului, căreia i se
adaugă negația „nu”.
Prin urmare, dacă știm formele de infinitiv ale verbelor: „a zice, a face, a se duce,” o să fie foarte
ușor să ajungem la variantele corecte ale modului imperativ: „Nu zice asta!”, „Nu face asta!” sau
„Nu te duce acolo!”.

Dragile mele

sau

Dragele mele

CORECT

GREȘIT

Dragile mele

Dragele mele

Drag – adjectiv masculin, nearticulat. Vocativ: drag, drágă (prieten drag, dragă prietene, frate dragă);
plural dragi, articulat drágii; feminin drágă, articulat drágii (dragii mele fiice), plural dragi, articulat
drágile (drágile mele fiice).
Sursa DOOM 2 (2005).

„Maxim” sau „Maximum”?
Folosim forma „maxim” atunci când este adjectiv (nivelul maxim de substanțe toxice).
Folosim forma „maximum” atunci când este adverb (maximum 3 variante) sau substantiv (maximum
de putere).
Crivceac Debora-Rebeca, clasa a XII-a B
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ȘTIAȚI CĂ...
„Istoria ne învaţă multe, cu condiţia să pricepem învăţăturile ei.”
Constantin Dobrogeanu-Gherea
1. Celebrul război „de 100 de ani”, din perioada
medievală, care a avut loc între Anglia și Franța
a durat, de fapt, 116 ani (1337-1453)?

4. Cuvântul „haide” se pronunță la fel atât în
limba turcă, cât și în română, exprimând același
lucru: un îndemn?

2. Domnitorului Țării Românești, Mircea cel
Bătrân (1386-1418), i s-a spus „cel Bătrân” nu
din cauza senectuții, ci pentru a-l diferenția de
ceilalți domnitori cu numele Mircea care au
urmat la conducerea statului medieval de la sud
de Carpați? „Cel Bătrân” are sensul de primul
conducător al Țării Românești care a purtat
acest nume.

5. Regele Carol I
(1866-1914) a fost
cel
mai
longeviv
conducător din istoria
noastră? A condus 48
de ani. Pe următorul
loc, la o diferență mică,
se află domnitorul
Moldovei, Ștefan cel
Mare (1457-1504).

Regele Carol I al României

6. Coroana purtată de
Carol I a fost realizată din oțelul unui tun turcesc
capturat de armata română în timpul Războiului
de Independență (1877-1878)?

Mircea cel Bătrân, domnitorul Țării Românești

3. Ștefan cel Mare și Vlad Țepeș au fost veri?

Ștefan cel Mare

Vlad Țepeș

7. La data de 20 februarie/5 martie 1918 au fost
semnate, la Buftea, în locuința prințului Barbu
Știrbey, preliminariile tratatului de pace dintre
România și statele Puterilor Centrale (Germania,
Austro-Ungaria, Imperiul Otoman și Bulgaria)?
8. La sfârșitul Primului Război Mondial
Germania a semnat Armistițiul cu reprezentanții
statelor Antantei la Compiegne, în Franța, în luna
a 11-a, ziua a 11-a și a intrat în vigoare la ora 11?
9. Primul președinte din istoria statului român
a fost liderul comunist Nicolae Ceaușescu,
începând cu anul 1974?
Manole Ionuț-Alexandru, profesor de istorie
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ȘTIAȚI CĂ...

Limba noastră-i o comoară!
…În ziua de 31 august este celebrată Ziua
Limbii române! Învăţată în familie şi în şcoală
şi apoi iubită şi cultivată sau ignorată, poluată
ori uitată, limba e vie şi puternică pentru
că exprimă, uneşte sau dezbină, defineşte
identitatea, se moşteneşte şi se lasă moştenire
de generații întregi.
…Limba română este limbă maternă pentru 24
de milioane de oameni din Republica Moldova,
România, Ucraina, Ungaria, Serbia, Bulgaria, dar
și Croația, Slovenia, Slovacia sau Polonia. Dar
migrația din ultimii ani a extins și mai mult
geografia limbii române. Interesant este că în
instituțiile de învățământ din 43 de țări ale lumii,
limba română se predă ca limbă străină.
…După numărul de vorbitori, limba română
să află pe locul 5, în cadrul familiei limbilor
romanice, fiind vorbită de 28 de milioane de
oameni. Mai mulți sunt cei care vorbesc spaniola,
portugheza, franceza și italiana.

…Cele mai vechi atestări ale unor cuvinte

românești apar în unele texte slavone cu 1.155 de

ani în urmă. De exemplu, cuvântul „cumătră”
apare într-un text datat prin anii 869-885, după
Hristos.
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…Avem și cuvinte care conțin toate literele
cu semne diacritice din alfabetul român, cum ar fi
îmbrățișând. Iar dacă nu ați știut, în dicționarele
limbii române putem găsi doar câte un singur
cuvânt care începe și se termină cu literele H,
Î, J și X. Este vorba despre hemistih, înzăvorî,
jivraj, xerox.
…Cel mai lung cuvânt în limba română se află
pe locul 3 în topul celor mai mari cuvinte din
Europa. Este un cuvânt greu de pronunțat, cu doar
44 de litere. PNEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICOVOLCA NICONIOZ A
definește o boală a plămânilor provocată de
inhalarea prafului de siliciu vulcanic. Pe locul
întâi este un cuvânt german (79 de litere) și pe
locul al doilea, un cuvânt turcesc (70 de litere).

…Ne putem mândri cu trei cuvinte, care
ne reprezintă tradițiile în patrimoniul cultural
UNESCO. Vorbim despre dor, doină și colind.
Cuvintele dor și doină nu pot fi traduse cu
exactitate în altă limbă.

…Cel mai lung cuvânt care începe şi se termină
cu o vocală, iar în rest nu conţine decât consoane
este „înspre”.
Alexandru Cristiana Gabriela Lavinia, clasa a X-a C
Azanfirei Larisa Florina, clasa a X-a C

Iabangiu Petre Nicolas, clasa a X-a C

Licea Alin Gabriel, clasa a X-a C
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Logică

Găsiți în fiecare exercițiu figura numerotată care continuă în mod logic seria:

Stoica Tiberiu-Dorian, clasa a XI-a A
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REBUS
REBUS

VERTICAL
1. Marele povestitor al
literaturii române, autorul
inegalabilelor Amintiri din
copilărie (Ion, 1837-1889).
2. Poetă și eseistă, din
a cărei operă cităm volumul Țara fetelor (Maria,
1914-1999).
3. Poet de factură simbolistă, unul dintre clasicii
literaturii secolului XX,
autor al titlurilor Plumb
și Lacustră (George,
1881-1957).
4. Clasic al literaturii române, ctitor de școli,
de publicații, de teatru, personalitate marcantă a
epocii sale, din care cităm poemul Meditația unui
îmbătrânit poet (Gheorghe, 1788-1869).
6. Unul dintre cei mai importanți scriitori
români, autorul romanelor Ion, Răscoala și Pădurea
spânzuraților (Liviu, 1885-1944).
10. Poate cel mai important poet român după
Eminescu. Din opera lui cităm volumele Cuvinte
potrivite și Flori de mucigai (Tudor, 1880-1967)
11. Poetul „patimilor noastre”, dintre ale cărui
volume cităm Ne cheamă pământul și Cântece fără
țară (Octavian, 1881-1938).
12. Mare poet postbelic, autor al volumelor
Sensul iubirii, O viziune a sentimentelor, Oul și sfera
(Nichita, 1933-1983)
13. Scriitor, filozof și istoric al religiilor, autor al
romanelor Maitreyi, Domnișoara Cristina (Mircea,
1907-1987).
14. Unul dintre clasicii poeziei românești, autorul volumelor Balade și idile și Fire de tort (George,
1866-1918).
16. Din opera acestui mare istoric, cităm volumul de memorialistică Oameni care au fost (Nicolae,
1871-1940).
18. Dintre volumele acestui sensibil poet cităm
titlurile Patriarhale și Credințe (Șt. O. 1875-1913).

TICromână
Literatură

				

ORIZONTAL

3. Domn al Țării
Românești și ctitor al
mănăstirii Curtea de
Argeș, autorul scrierii
Învățăturile lui Neagoe…
către fiul său Teodosie.
5. Printre cei mai
importanți
scriitori
postbelici, autor al romanelor Moromeții, Delirul
(Marin 1922-1980).
7. Unul dintre marii
clasici ai literaturii și cel
mai important dramaturg (Ion Luca, 1852-1912).
8. Pseudonimul literar al matematicianului
Dan Barbilian, exponent al poeziei emetice (Ion,
1858-1961).
9. Poet și prozator, dintre ale cărui opere numim
aici România pitorească, un jurnal de călătorie străbătut de accente lirice (Alexandru, 1858-1919).
12. Ceahlăul prozei românești, autor al unei
prodigioase opere din care cităm aici romanul
Frații Jderi (Mihail, 1880-1961).
14. Critic și scriitor român, autor a numeroase
studii, precum și al romanelor Enigma Otiliei și
Bietul Ioanide (George, 1899-1965).
15. Alt mare clasic al literaturii române, autor,
printre altele, al nuvelei Moara cu noroc și al romanului Mara (Ioan, 1848-1925).
17. Scriitor, dramaturg și scenarist, autorul
romanului Balanța (Ion, 1933-1992).
19. Scriitor, autorul titlului Viața ca o coridă
(Octavian, 1926-2007).
20. Autor al romanelor Niște țărani, Clipa,
Dragostea și revoluția (Dinu, n.1932).
21. Mare poet și filozof român, autor de dramaturgie, din care cităm piesa Meșterul Manole
(Lucian, 1895-1961).
22. Poet și dramaturg, autorul poemului feeric
Înșir-te mărgărite (Victor, 1889-1972).
Stoica Tiberiu-Dorian, clasa a XI-a A
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