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Editorial

   Stau la masa de scris și gânduri grăbite se amestecă în mintea mea. Mă
uit la pagina albă și îmi revin în privire anii trecuți, când rândurile negre se
așterneau cuminți și-mi întovărășeau sentimentele unui nou început.
   Încerc să prind din zborul lor, clipele care s-au scurs, dar ele sunt deja
amintiri, de aceea caut să trăiesc prezentul și să fiu părtașă timpului ce își
urmează nestingherit trecerea.
  Nu vreau să scriu despre ce se întâmplă astăzi în lume, nici despre
tristețea și îngrijorările oamenilor , speriați de virusul ce a pus stăpânire pe
viața lor, a noastră, ci îmi doresc să mă opresc asupra a ceea ce trebuie
să salvăm.
  Consider că aceste timpuri ne îndeamnă să ne reevaluăm viața, să
înțelegem ce se întâmpla cu noi, să ne uităm în oglinda anilor, unde, cu
siguranță, se derula, nebună ,existența noastră.
    În urmă cu aproape un an, alergam nebuni pe stradă, spre serviciu,spre
școală, devenisem rutinați și obosiți, pierdeam esența vieții tihnite, simple,
în care să fim alături unii de alții,uitam să ascultăm inima și gândurile
celorlalți, evitam să privim natura, să apreciem libertatea și valorile vieții.           
  Acum realizăm că avem nevoie de puțin ca să fim fericiți și liniștiți,
înțelegem ce înseamnă să putem respira cand simțim nevoia, ce
presupune să trăim liber, neconstrânși de reguli și spaime.
  Ce putem salva? Cred că familia, apropierile dintre oameni , natura,
iubirea, credința, adevărul, respectul, frumosul, ceea ce este simplu, viu,
autentic, real.
   Vreau să cred că, odată salvate, aceste daruri ale vieții vor fi apreciate și
păstrate ca niște comori ale omenirii , sper ca timpul să nu își coboare
mantia uitării reci și, îmi doresc ca, peste vremuri și vremi ,să ne putem
regăsi esența. 

 Profesor, Irina Țoțan  
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Găsește-ți jumătatea 
Anual, în cadrul liceului se
desfășoară activități destinate
liceenilor în apropierea zilei de
Dragobete. Elevii sunt implicați
direct, iar la finalul concursului
primele trei perechi care s-au găsit
sunt premiate. Atmosfera de veselie
predomină în  jurul concursului, iar
participanții doresc să vadă ce
persoană le este „predestinată”.
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Poate suna clișeic, însă toți
participanții au fost câștigători.
Socializarea cu ceilalți colegi și
sentimentul de competiție sunt
întotdeauna un câștig. În plus,
amintirile create în urma acestei
activități vor rămâne mereu aproape
pentru elevi. 

Imagine preluată de pe pagina 
de Instagram @cse.lssc

6

Locul III



Orientare în carieră

  Alegerea unei cariere potrivite
reprezintă o adevărată provocare în
viața tinerilor, însoțită de
responsabilități, stres și momente
tensionate. Primul contact cu
viitorul este constituit de alegerea
unei facultăți sau a unei profesii,
lucru nu tocmai ușor de realizat,
deoarece elevii sunt în plin proces
de formare, neștiind cu exactitate
ce își doresc. Visurile, aspirațiile,
pasiunile,personalitatea individuală,
planurile de viitor, contribuie la
luarea unei decizii asumate,
personale, tinerii visând să atingă

fericirea și succesul profesional în
diferite domenii. De aceea, inițiativa
doamnei profesoare de psihologie,
Vasile Melania, merită menționată,
aceasta reușind să clarifice în ochii
și sufletul elevilor concepte despre
carieră și succes. Adesea, tinerii
sunt instruiți să creadă faptul că
succesul este al celor care au
noroc, cunoștiințe superioare,
influențe, bani sau inteligență. Acest
tip de gândire limitativă poate fi
dăunător unui tânăr în plin proces
de formare, aflat la început de drum.
Elevii trebuie să conștientizeze
faptul că pentru a avea succes nu
au nevoie de un lucru anume,
deoarece acesta nu este  prescris
pe o rețetă.
   Succesul este un subiect complex,
de aceea tinerii trebuie să se
raporteze individual la ideea de
succes. Oamenii definesc succesul
în moduri diferite, însă pentru un
tânăr este necesar să descopere ce
elemente îl fac fericit, împlinit
spiritual, ca mai apoi să își croiască
propriul drum către succes. 
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Această activitate aduce beneficii evidente elevilor încă în formare,
care nu au încă planuri conturate clar pentru viitor, și care sunt în
căutarea unei vieți de succes. 

8



   Idealul reprezintă scopul unic și bine-definit al unui individ, datorită căruia
reușește să se dezvolte în mod armonios, prin conturarea unui caracter
esențial. În funcție de concepțiile de viață ale oamenilor, se pot distinge
atât adepții idealului, că iluzie a vieții, precum și idei cu privire la faptul că
idealurile au conturat, de-a lungul timpului, o baza stabilă a umanității.
   Parcurgând o întreagă perioada de istorie, ca dovadă vie și concretă în
creionarea trecutului inepuizabil, prezentului salvator, dar și viitorului
incert, se poate observa cum oamenii au invocat idealuri și idei mărețe
pentru a instaura speranță, curaj și dorință în rândul propriilor semeni.
Războaiele, pandemiile, lagărele de concentrare, persecuțiile creștine sau
regimurile totalitare stau drept certitudine că umanitatea a reușit să
supraviețuiască prin formarea unei dorințe înrădăcinate de a rămâne în
viață, a fi viu.
   Mulți dintre noi am auzit specifica întrebare „Cum îmi pot descoperi un
ideal?”, venită din partea unor indivizi confuzi care s-au rătăcit pe drum
înainte de a învață cum să supraviețuiască într-o lume a indiferenței și
ridicolului. Astfel, personal vorbind, eu le-aș recomanda tuturor care se află
într-o astfel de situație să citească. 
         

 Idealurile: o simplă iluzie 
sau baza umanității?
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   Da, ați înțeles bine, doar citind putem deveni selectivi în ceea ce privește
informațiile asimilate, pentru a reuși, ulterior, să construim un temei care
să ne formeze principii de viață. Iar mai apoi? Ei bine, rămâne să muncim,
ambiția fiind esențială în atingerea obiectivului dorit, căci, indiferent de
rezultat, oamenii își creează un scop de a trăi prin intermediul unor astfel
de dorințe.
   În remarcabilă creație „Scrisori către Luciu”, scriitorul îndeamnă la
iubirea și aprecierea față de propria persoană, urmând c omul să prindă
încredere în sine și să își construiască un imperiu din gândurile sale : „
Dedică-te ție însuți și timpului care până acum ți se răpea, ți se lua pe
furiș, sau îți scăpa, adună-l și păstrează-l.(...)Dacă vei fi stăpân pe ziua de
azi, vei depinde mai puțin de ziua de mâine. ”.
   Idealurile îi ridică pe oameni, le călăuzesc pașii și îi îndrumă spre
împlinirea sufletească, morală și spirituală. Acestea fiind spuse, sunt de
părere că ele au pus bazele umanității, menținând un echilibru stabil între
rațiune și simțământ.

Mierliță Delia - cls. a XII-a MI
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Ultimul clopoțel

 Ultimul clopoțel, o zi plină de
emoție pentru noi, dar mai ales
pentru elevii claselor a 12 a. Gândul
că într-un an viața de liceu se va
termina și pentru noi, ne-a făcut să
conștientizăm cât de importantă
este fiecare clipă petrecută, anii de
liceu fiind cei mai frumoși.
 Ca în fiecare an, una dintre cele
mai frumoase părți este aranjarea
claselor. Dorința de a ieși totul
perfect este inexplicabilă. Așadar,
cu mare entuziasm, ne-am unit
toate forțele și am dat tot ce era mai
bun din noi pentru ca la final să
putem zice ,, Am reușit!”. Pe
parcursul a doua săptămâni, am dat
dovadă că suntem un colectiv unit,
reușind să punem la punct și cele
mai mici detalii. De asemenea,
discursul a jucat un rol importat,
prin intermediul acestuia am
încercat să transmitem gândurile
noastre și să le promitem colegilor
noștri mai mari că vom duce mai
departe 12 M.I.
 

 Satisfacția cea mai mare a fost
când am putut vedea fericirea din
ochii lor, mulțimea de zâmbete, dar
mai ales, neplisitele lacrimi care
prevăd finalul. Pentru noi, acesta a
fost un moment care cu siguranță o
să rămână mult timp in amintirea
noastră.
 În final, pot spune că suntem
extrem de fericiți că totul a ieșit așa
cum ne-am propus și sperăm ca
această tradiție să rămână veșnic
în liceul nostru! 

Alexandra Savu - 11 MI
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“Timp
Încotro mergi?
Spre ce meleaguri, grăbit alergi?
Cum
Poți într-o zi
Să schimbi în oameni mari, niște
copii?”
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MOTTO: “a mânca sănătos este unul dintre cele mai importante lucruri de 
care societatea de astăzi are nevoie, pentru că stomacul este laboratorul 
în care se plasmuiesc viață și sănătatea” (Don Quijote, Miguel de 
Cervantes)
 
Fructele și legumele au numeroase beneficii asupra sănătății omului, fiind 
pline de fibre, vitamina și săruri minerale.
 
Culoarea pe care o au fructele și legumele este foarte importante 
deoarece fiecare conține diferite substanțe nutrititve și vitamine în proporții 
diferite.
 
Fructele și legumele de culoare roșie sunt renumite pentru 
conținutul foarte ridicat de antioxidanți și de substanțe nutritive. 
Aceste substanțe ne ajută în menținerea sănătății inimii, lupta 
împotriva celulelor cancerose și asigura bună funcționare a creierului 
și a memoriei.
Cele mai benefice sunt cireșele, visinele, coarnele, zmeură, căpșunele, 
coacazele, afinele roșii, rodiile, pepenele roșu, roșiile, ardeii, sfeclă, 
ridichiile și rubarbă.

CULOAREA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR, UN 
ROL IMPORTANT ÎN SĂNĂTATEA OMULUI

Fructele și legumele de culoare 
portocalie
Acestea sunt bogate în beta-caroten, 
vitamina C, antioxidanți. Cu ajutorul lor 
putem să ne îmbunătățim vederea și 
sistemul imunitar iar pielea își va 
păstra frumusețea timp îndelungat.
Cele mai benefice sunt: piersicile, 
nectarinele, caisele, perele, 
portocalele, pepenele galben, 
dovleacul placintar, morcovul, 
porumbul dulce. 13



Fructele și legumele de culoare verde
Cu ajutorul fructelor și legumelor de culoare verde ne putem întări 
oasele, ele au efecto asupra sănătății ochilor și împiedică formarea 
cancerului datorită conținutului ridicat de clorofilă și calciu.
Cele mai eficiente sunt: strugurii, kiwi, merele verzi, spanacul, ceapă 
verde, mazărea, castravetele, salată, varză, brocoli și lime.
 
Fructele și legumele de culoare albastră sau mov
Conținutul din fructele și legumele de culoare albastră și mov 
încetinesc îmbătrânirea, previn formarea numeroaselor boli și întrețîn 
memoria.
Din această categorie fac parte: prunele, strugurii, afinele, murele, 
coacazele negre, fructele de șoc, vinetele, varză roșie, cartofii mov.
 
Fructele și legumele de culoare albă
Rolul acestora este de a menține colesterolul la un nivel optim, ajută la 
bună funcționare a inimii și lupta împotriva formării celulelor 
canceroase.
Cele mai importante fructe și legume din această categorie sunt: 
perele, nectarinele albe, gulia, ceapă, usturoiul, conopidă, ciupercile, 
cartofii albi, pastarnacul, pătrunjelul rădăcina.
 
Nu trebuie omisă culoarea galbenă existente în lămâi și cătină, 
acestea având un conținut ridicat de vitamina C, cu rol însemnat 
în creșterea rezistenței organismului, contribuind la funcționarea 
normală a sistemului imunitar.
 
Specialiștii în nutriție afirmă că un consume gal din fiecare categorie a 
culorii legumelor și fructelor determina aprovizionarea organismului 
nostru cu vitamina, săruri minerale și fibre, esențiale în menținerea 
sănătății. O alimentație sănătoasă trebuie să includă hidrați de carbon 
(glucide), grăsimi (lipide), proteine, vitamina, minerale, apă și fibre 
vegetale, toate acestea regăsindu-se în legumele și fructele viu 
colorate.
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Jocurile olimpice
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Rezultate la concursuri și 
olimpiade 
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Concurs de creație, Dreptul la timp
Profesor coordonator: Țoțan Irina
Mierliță Delia, XII MI, Mențiune

Concurs de recitări, Că un Luceafăr 
am trecut prin lume
Profesor coordonator: Țoțan Irina
Toma Sorina, XII MI, Premiul III
Manea Denisa, X U, Mențiune

Poezie debut
Profesor coordonator: Vasile Melania
Botoacă Ștefania Mențiune
Ciusa Georgiana Mențiune
Popoiu Ioana Mențiune

Lectură că abilitate de viață
Profesor coordonator: Țoțan Irina
Manea Denisa X U Premiu I
Clinci Iulia X U Premiu II
Făcăleț Bianca XII MI Premiu III
Moncea Denisa XII MI Premiu III

Olimpiada interdisciplinară, Cultură și 
Spiritualitate Romanească
Profesori coordonatori: Arion Monica; 
Țoțan Marian

Popa Ioana Alexia, VIII A, Premiu II
Savu Alexia, VIII A, Premiu II
Marina Andrei Robert, VII A, Premiu 
Special

Competiție Educație ecologică – sursă de 
viață pentru mediu
Profesori coordonatori: Tăleanu Florentina; 
Coțoapă Tatiana; Clinci Alexandra.

Sârbu Sebastian, X MI, Premiu I
Secăreanu Bogdan, X MI, Premiu I
Spînu Oana, X MI, Premiu I
Toşa Cecilia, X MI, Premiu I
Botoacă Ștefania Daria, X MI, Mențiune
Bratu Cosmin, X MI, Premiu Special
Călin Sarah Elena, X U, Mențiune
Clinci Bianca, X U, Premiu III
Clinci Daniel, X MI, Premiu Special
Dudui Denisa Valentina, X MI, Mențiune
Gogă Florin, X MI, Premiu Special
Grosu Ruxandra Elena, X MI, Mențiune
Harabagiu Raluca, X MI, Premiu Special
Iordache Iuliana Mihaela, X MI, Premiu III
Matei Robert, X MI, Premiu Special
Niculae Iulia Maria, X MI, Premiu III
Tălenuș Valentina, X MI, Premiu Special

Educație rutieră - Educație pentru viață
Profesori coordonatori: Piciorea Ancuța; 
Birlică Maria
Beldică Alexia, Premiu III
Bidiută Sebastian, Premiu III
Buzatu Andrei, Premiu III

Olimpiada de Limba și Literatură Română
Profesor coordonator: Arion Monica
Marina Andrei Robert, VII A Premiu III
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Olimpiada de Religie
Profesor coordonator: Țoțan Marian
Moraru Rebeca VI Mențiune

Concursul Comper, Matematică
Profesor coordonator: Popa Rodica

Bîrlică Ștefan, VIII A Premiu II
Marina Andrei Robert, VII A Premiu
III
Popa Ioana Alexia, VIII A Mențiune
Savu Alexia, VIII A Premiu III

Le jeune francophone - Bandă
desenată
Profesori coordonatori: Sampetreanu
Mariana; Clinci Alexandra
Popa Ioana Alexia, VIII A, Participare

Le jeune francophone - Afiș
Profesori coordonatori: Sampetreanu
Mariana; Clinci Alexandra
Birla Georgiana IX U Participare
Bunghez Valentina IX U Participare

Alliance Française
Profesori coordonatori: Sampetreanu
Mariana; Clinci Alexandra
Bratu Cosmin X MI Participare
Dimache Ayan X MI Participare
Goga Florin X MI Participare
Harabagiu Raluca X MI Participare
Gagenel Ioana Participare
Pantur Iuliana Participare

Olimpiada Șah, etapă județeană
Savu Samuel X MI Mențiune
Nan Alexandra XI MI Participare

Lire en fete
Profesori coordonatori:
Sampetreanu Mariana; Clinci
Alexandra

Bratu Alexia V Premiu I
Ion Alexia VI Premiu I
Mitrea Tiberiu V Premiu I
Moraru Rebeca VI Premiu I
Oprea Alexandru VI Premiu I
Popa Cristian V Premiu I
Sirbulet Tudor VI Premiu I
Staicu Evelina VI Premiu I
Ulei Iulia VI Premiu I
Vati Paula V Premiu I
Birlica Fabian VIII Premiu II
Ciobanu Rihana VII Premiu II
Marina Andrei VII Premiu II
Șovăială Sorina VII Premiu II
Botoaca Daria Premiu II
Clinci Daniel X MI Premiu II
Clinci Iulia, X U Participare
Cochilet Andrei Premiu II
Dudui Denisa Premiu III
Grosu Ruxandra Premiu III
Petrache Ovidiu Premiu III
Terecoasa Alexandra Premiu II
Terecoasa Maria Premiu II
Cojocaru Denisa Premiu I
Marina Magdalena Premiu I
Piciorea Andreea Premiu I
Șovăială Ionuț Premiu I
Apostol Cătălina Premiu II
Bitoiu Viviana Premiu II
Damian Laura Premiu Special
Mosgoreanu Eduard Premiu II
Nan Alexia Premiu II



Tinerii Dezbat 2022, etapă județeană
Profesor coordonator: Vasile Melania

Botoaca Daria Mențiune
Harabagiu Raluca X MI Mențiune
Mosgoreanu Eduard Mențiune

Orientare turistică –Cupa Orașului
Comarnic
Profesor coordonator: Piciorea
Ancuța

Bidiuță Sebastian VIII A Premiu II
Buzatu Andrei VIII A Premiu II
Dulamă Beatrice VII B Premiu II
Haluca Sorina VII B Premiu I
Iosif Ovidiu VII A Premiu III
Oancea Mihail VIII B Premiu II
Terecoasă Teodor VII B Premiu I
Magda Ianis IX MI Premiu II
Botoacă Daria IX MI Premiu II
Cosmin Buligă IX MI  Premiu II
Cotei Dragoș IX MI Premiu II
Dobrică Matei IX MI Premiu I
Iordache Andrei X PM Premiu I
Nan Alexandra XI MI Premiu I
Nicolae Eduard X PM Premiu III
Petrache Ovidiu IX MI Premiu III
Popa Ioana IX Premiu III
Terecoasă Alexandra X U Premiu II
Voicu Antonio X U Premiu III
Brînzi Rareș XI MI Premiu I
Nan Alexandra XI MI Premiu I

 

Stop bullying Power Point
 Botoaca Daria Premiu I

Concurs grădiniță Formidabilii
Albulescu David Premiu I
Băcioiu Sofia Premiu I
Beldica Matei Premiu I
Bunghez Ilinca Premiu I
Oancea Ștefan Premiu I
Peticila Carla Premiu I
Staicu Emilia Premiu I
Borca Sofia Premiu I
Moraru Mihnea Premiu I
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  Sunt lecturi și scriitori care par să 
descrie întâmplări contemporane, 
indiferent de momentul când sunt 
citite. Acesta este și cazul lui I.L. 
Caragiale, a cărui opera este 
“veșnic tânără” și de actualitate.

  În data de 31 ianuarie 2022 Casa 
de Cultură “Ion Luca Caragiale” dn 
Ploiești a organizat proiectul 
“Aproape de Caragiale”. A 
participat și liceul nostru prin 
intermediul a 90 de elevi de la 
clasele a IX-a Protecția Mediului, a 
X-a și a XI-a Uman și a X-a 
Matematică-Informatică.

Aproape de opera lui Caragiale
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  Sub îndrumarea atentă a doamnei profesoare de limba română, Irina 
Țoțan, am trecut în revista viață și activitatea scriitorului, am avut discuții pe 
tema “Scoală în opera lui I.L.Caragiale”, am analizat imaginea fantasticului 
în creația acestuia și am realizat câteva desene inspirate de lectura operelor 
caragialiene. 

  Un moment interesant a fost discuția libera despre cum este prezentata 
scoală în opera lui Caragiale, în scrieri precum “Bacalaureat”, “Lanțul 
slăbiciunilor”, “Un pedagog de scoală nouă”, etc. -Corupția, înapoierea, 
atitudinea profesorilor, diferențele sociale, educația greșită a părinților, 
toate au fost punctate în dezbaterile organizate la bibliotecă, cu sprijinul 
domnului bibliotecar Purcaru William.

  Clasa a X-a Matematică-Informatică, care a studiat opere precum “Kir 
Ianulea” și “La Hanul lui Manjoală” a analizat modul de ilustrare a 
fantasticului în scrierile caragialiene, iar clasele a XI-a și a X-a Uman au 
putut viziona ecranizări savuroase după operele lui Caragiale. 
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  Câțiva elevi talentați au făcut un exercițiu de imaginație și au lașat creionul 
să « zboare » realizând desene inspirate din lecturile operei lui Caragiale, pe 
care am putut « păși » gânditori. 

  A fost că și cum ne-am transpus în vremurile lui Caragiale… Parol, Mon’ser!
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Recenzie de carte 
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   „Da, rezistent mai este omul! Este singura fiinţă care se poate adapta la
orice şi aceasta-i fără doar şi poate cea mai bună definiţie a lui.”
   Aleg să încep scrierea acestui articol cu un citat ce îi aparține celui mai
valoros scriitor, și anume F.M. Dostoievski. Consider că acest om, și artist,
deopotrivă, întruchipează un bun cunoscător al firii umane, intuind alegerile
oamenilor și reușind, întru-totul, să analizeze subconștientul uman, astfel
încât să elaboreze scrieri monumentale.
   De-a lungul vieții sale, a îmbogățit literatura prin mărturiile existenței sale,
„testamente ” ce au îmbrățișat fiecare generație, printre care se pot
enumera : „Adolescentul” , „Crimă și pedeapsă” , „Nopți albe”, „Amintiri din
casa morților”, etc.
   Cartea „Amintiri din casa morților” urmărește procesele de degradare
socială, morală și intelectuală prin care trece umanitatea,unii dintre indivizi
reușind să își accepte destinul umil în interiorul unei închisori din Siberia.
Totodată, lucrarea este scrisă pe baza experienței autorului, condamnat la
zece ani de muncă silnică în perioada 1849-1859, ceea ce face lectura să
fie și mai emoționantă, urmărită de către umbrele unui trecut fragil și
distorsionat.
   Scrierea este construită din perspectiva unui personaj numit Alexandr
Petrovici Goriancikov, alegere ce îi aparține lui F.M. Dostoievski, deoarece
ar fi putut intra din nou în atenția autorităților, fiind interzise astfel de
publicații.
   Încă din primele pagini, autorul sintetizează în câteva rânduri viziunea
existenței din spatele gratiilor, când dorința de a rămâne în viață este mai
puternică decât suferința: „era o casă în care se târau morții vii, într-o viață
cum nimeni nu și-o poate închipui , cu oameni altfel decât ceilalți. Acest
colț de lume am de gând să-l descriu.” Cu siguranță oamenii închisorii erau
„altfel”, căci astfel de experiențe te pot transforma în ceea ce îți era teamă,
odinoară, că poți deveni.
   Totodată, răbdarea era singura armă indestructibilă pe care ocnașii o
purtau zi de zi în suflete „Avea de așteptat încă mulți ani, dar în temniță ai 

AMINTIRI DIN CASA MORȚILOR (1861) 
F.M. DOSTOIEVSKI
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timp destul ca să te înveți cu răbdarea”, iar mulți dintre ei mărturiseau că
„Omul nu poate trăi fără muncă și fără un rost al lui, legitim și firesc: se
degradează și devine fiară.”, pentru că „munca silnică” reprezenta un scop,
o activitate care reușește să îi absoarbă gândurile omului, în propria
singurătate dură și apăsătoare.
   Autorul declară că „Mulți dintre deținuți intrau în temniță fără să știe ce să
facă anume cu cele zece degete; învățau însă cu vremea un meșteșug
oarece de la camarazii săi”, astfel că serile lungi, târzii, erau transformate
într-un „uriaș atelier”, căci comenzile primite de la oamenii din sat trebuiau
onorate și, bineînțeles, plătite, ocnașului revenindu-i câteva parale: „ Banul
e aici un fel de întrupare sunătoare a libertății și are valoare înzecită pentru
un om cu totul lipsit de libertate”. Banii erau cheltuiți în diferite moduri, de
la delectarea cu o farfurie de mâncare și până la primirea rachiului,
condițiile nefericite de trai, munca până la epuizare și hrănirea într-un mod
barbar, cu o porție de ciorbă de varză, îi făceau dispuși pe ocnași să își
risipească întreaga sumă pe micile plăceri ale vieții lor crude.
   Pe de altă parte, deținuții erau aspru pedepsiți, în funcție de gravitatea
faptelor „Cinci sute, o mie și chiar o mie cinci sute de lovituri se dau de
obicei dintr-o data; dar, dacă e vorba de două sau trei mii, atunci pedeapsa
se împarte în două sau în trei”, mulți dintre aceștia ajungând să fie internați
în spital, unde medicii îi consultau și tratau cu o atenție desăvârșită, însă
întreg traiul lor era precar, mizer și lipsit de empatie, autorul dezvăluind o
scenă terifiantă, când deținuții mergeau în băi, pentru igienă: „Când se
deschise ușa și intrarăm în baia propriu-zisă, avui impresia că am nimerit
în iad. Închipuiți-vă o încăpere lungă de doisprezece pași și tot atât de
largă, în care sânt înghesuiți cam o sută de oameni deodată sau cel puțin
optzeci, căci eram cu toții aproape două sute și ne îmbăiau numai în două
serii” . 
   Am ales să împărtășesc cu voi, ceilalți, o astfel de carte care provoacă
emoții și fiori la prima lectură, căci toate evenimentele din această scriere
sunt bazate pe o realitate a secolului nouăsprezece, desprinsă din trecutul
tulburător al autorului F.M. Dostoievski. Fiecare dintre noi se poate
imagina pe el însuși, sau pe ea însăși, ori pe părinți, bunici sau prieteni, în
acea „casă a morților” din Siberia, iar golul din suflet, durerea resimțită vă
vor face să alegeți să citiți o astfel de creație. 

 
 

Mierliță Delia - cls. a XII-a MI
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Am învățat ceva din
 literatura română?

 Literatura...cea cu ajutorul căreia
trăim nu doar una, ci nenumărate
vieți. Scrierile cărora alegem să 
 dedicăm timp prind viață în
mintea
noastră, purtându-ne prin cele mai
îndepărtate colțuri ale lumii, în
cele mai vechi perioade de timp,
fiind mereu alături de personaje.
„Am învățat ceva din literatura
română?” O întrebare pe care o
auzim foarte des, pe care chiar
ne-o adresăm de multe ori.
Răspunsul este unul simplu,
având în vedere faptul că unul
dintre singurele lucruri constante
din viețile noastre este
capacitatea de a învăța. Încă din
primii ani de viață, învățăm
anumite lucruri simple,
elementare, urmând ca mai târziu
să ne dezvoltăm cunoștințele în 

cele mai dificile, diverse și
controversate domenii. Si cum am
putea învăța mai bine, dacă nu
prin intermediul creațiilor literare?
Pornind încă de la cei mai vechi
scriitori și ajungând la cei
contemporani, reușim să
cunoaștem trecutul, să
înțelegem prezentul și să ne
pregătim pentru ceea ce ne
rezervă viitorul. Fie că
luăm ca exemplu ,,Amintiri din
copilărie" ale lui Creangă, din care
aflăm foarte clar că fiecare faptă
are și o consecință, de multe ori,
nu prea plăcută, dar care
trebuie asumată, fie că ne gândim
la sfârșitul tragic al lui Ghiță și al
Anei, adus de „Moara cu noroc"
care denotă cât de neînsemnate
sunt bunurile materiale și cât de
importantă este mulțumirea pentru
puținul pe care îl avem, realizăm
că, în final, acele cuvinte așezate
pe o foaie de hârtie reprezintă mai
mult decât ne-am putea imagina
.Fără să ne dăm seama, ne pot
schimba radical mentalitățile,
percepțiile asupra vieții, 



învățându-ne că deși putem să
învingem orice spân care ne-ar
sta în cale, la fel cum Harap-Alb a
făcut, nu trebuie să visăm la
luceferi sau să încercam să
cercetăm lucrurile care sunt cu
mult peste puterile noastre.
 Nu am răspuns, totuși, la
întrebare, dar în urma celor
menționate mai sus, consider că
există un singur răspuns corect, și
știm cu toții care este acela.

Spînu Oana - Cls. a X-a MI
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Stresul în viața tinerilor
 Perioada adolescenței, cunoscută
și ca ’cea mai frumoasa etapa a
vieții’, este în același timp și cea
mai dificilă. În ciudă multor
credințe populare, rezultatele unui
studiu realizat de Asociația
Americană a Psihologilor (APA)
arată că adolescenții sunt mai
stresați decât adulții, cu puțin.
APA se ocupă cu studierea
nivelului de stres încă din 2013,
dovedind în rânduri repetate
adevărul din spatele cercetărilor
acestora.
 Rezultatele au indicat că, pe o
scară de 10 puncte, nivelul de
stres al adolescenților este, în 

medie, de 5,8 în timp ce la adulți
este de 5,1. Cercetătorii au
descoperit ca aproape jumătate
dintre tineri nu fac nimic concret
pentru a gestiona stresul.
 Totuși, asta înseamnă că peste
jumătate dintre tineri au găsit cel
puțin o metoda de a gestiona 



stresul; chiar dacă în acest stadiu
al vieții, aptitudinile lor de a face
față nu sunt în mod necesar
pozitive. Primele trei strategii
raportate de către APA sunt
ascultarea muzicii (66%), privitul la
televizor (34%) și jocurile video
(30%). Deși acest lucru pare destul
de inocent, acestea sunt activități
sedentare cu implicații slabe
pentru sănătatea generala. Abuzul
de substanțe sau lipsa alimentarii
și tăierea cu lame de ras sau cu
alte obiecte ascuțite sunt unele
alegeri mai îngrijorătoare făcute de
unii adolescenți ce își caută
propria cale de scăpare.
 Conform unui studiu personal într-
o clasa obișnuita de liceu (clasa a
10a), aproximativ jumătate dintre
elevi petrec zilnic câteva ore
jucând jocuri video pana după
miezul nopții. După mai multe
investigații și întrebări („Cum pisici
reziști pana atât de târziu cu ochii
în calculator?”) am ajuns la
concluzia că un program
aproximativ al majorității este
următorul: Elevul ajunge acasă,
mănâncă de prânz (opțional), bea
o cafea, stă pe telefon pentru a se
relaxa între 30 de minute și 2 ore,
iar apoi programul variază. Unii
aleg să moțăie la un serial, alții
prefera să își scrie și să învețe
pentru ziua următoare. Câțiva au 

susținut că își folosesc timpul liber
sa iasă în oraș cu prietenii sau să
citească, deși mulți dintre ei înclină
totuși sa recurgă la jocurile video.
 Muzica se regăsește în 85% dintre
activitățile acestora, de multe ori 
ascultata în timpul lecțiilor și nu
numai. Televizorul nu este o
alegere prea populara, nici măcar
spre seara, rareori lăsat ca zgomot
de fund în cadrul altei ocupații.
 Obiceiurile negative nu sunt nici
ele tocmai evitate, mulți dintre ei
căutându-și scăparea în câte o
țigara înainte sau după ore, de
‚relaxare’. Experții spun că este
ușor să înveți o metodă bună de
relaxare. Cei doi pași simpli indicați    
în această secțiune funcționează
bine atunci când ramai așezat în
liniște și confortabil sau în timp ce
alergi, înoți sau mergi, din moment
ce activitățile repetitive te ajuta sa
intri într-o stare relaxată.
 Așa cum mulți spun, adolescența
pregătește tinerii de azi pentru
eșecurile vieții de mâine, pentru că
viața nu este perfectă, ci este
făcută din greșeli, bucurii, iubire,
tristețe, dezamăgire, momente
frumoase și momente mai puțin
frumoase, dar mai ales de lucrurile
mici care contează.
 Nu uitați să vă bucurați de ele!

 
 

Harabagiu Raluca - Cls. a X-a MI
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  Lecturile suplimentare reprezintă căi prin intermediul cărora pasiunea
omului intră în legătură cu textele, autorii și principiile extrem de
diversificate și proprii.  Totodată, lecturile influențează succesul școlar și
construiesc o baza intelectuală a omului superior prin atitudine.
  Într-o ordine de idei, orele pe care un elev le dedică lecturilor
suplimentare au un impact benefic și pozitiv asupra dezvoltării creativității,
observării și formării unui punct de vedere. Indiferent de generație, de
trecerea timpului, de concepții sau de angajamente, omul reușește să se
refugieze de cotidian prin lectură, dovadă fiind chiar perioada de cumpăna
pe care o trăim acum, și anume, pandemia.
    De-a lungul timpului, oamenii au încercat să își transpună pasiunile și să
le aprofundeze, încercând să elimine sentimentul de apăsare ce face parte
din rutina zilnică, lectura dovedindu-se a fi esențială, precum un
medicament de care depinde viața indivizilor.  Lecturile suplimentare
creează o conexiune între suflet și minte, o trăire pe care F.M. Dostoievski
o descrie astfel: “ Într-un cuvânt, dragul meu, sentimentul ăsta te prinde
într-atât, încât uneori nici nu te mai poți desprinde” .  Prin identificarea cu
destinul personajelor sau prin emoțiile trăite în parcurgerea rândurilor,
umanitatea trece printr-un proces complex de autocunoaștere și
autodepășire a propriilor limite, astfel încât lecturile suplimentare invocă
perseverență și ambiție în rândul cititorilor.
     Pe de altă parte, una dintre cele mai citite cărți în rândul adolescenților
este chiar “Gândește cutezător” de Ben Carson, care stârnește curiozitate
și implicare. Această scriere prezintă situația unui copil cu condiții precare, 

Beneficiile lecturilor suplimentare
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ale cărui rezultate la școală sunt foarte slabe. Mama sa de decide că
elevul să citească două cărți pe săptămână, iar băiatul începe cu o
enciclopedie. La una din orele de științe ale naturii, copilul a recunoscut o
roca rară, uimindu-și chiar și profesorul. Această întâmplare îl
ambiționează și, la distanță de un an jumătate, setea de lectură îl
determina pe băiat să devină cel mai bun elev din clasa.
    În consecință, lecturile suplimentare pot forma caractere, atitudini și pot
să îmbunătățească capacitățile intelectuale, fiind esențialele elemente prin
intermediul cărora reușita școlară este garantată.

28
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 Călătoriile sunt un mod de evadare din cotidian, de cunoaștere de noi
culturi, obiceiuri și meleaguri și de relaxare. Ultimii doi ani și criza sanitară
mondială au limitat posibilitatea de a călători sau au îngreunat lucrurile,
așa ca bunele practici de pe durata școlii online și-au spus cuvantul: când
nu te poti întâlni fizic, apeleaza cu încredere la varianta virtuală!
Așa s-a născut ideea acestor călătorii virtuale desfășurate la clasa a X-a
Mate-Info (4 sesiuni), dar și la câteva clase de gimnaziu în jurul Zilei
Francofoniei (4 sesiuni). 

Călătorii virtuale - despre 
cum se vede lumea prin 

ochii celorlalți



 Obiectivele principale au fost să descoperim realitatea altor țări din
perspectiva nivelului de trai, a educației sau sistemelor de organizare
socială, cu ajutorul unor români realizați, care acum locuiesc în
respectivele țări. Nici nu știm când a zburat timpul discutând despre cum e
să locuiești, traiești, să fii în altă țară pe perioadă mai lungă, despre ce le
lipsește sau ce le prisosește acolo unde sunt.
 Despre cum se vede o țară anume prin ochii lor.
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 Am vizitat astfel 8 țări: Franța, Luxemburg, Germania, Spania, Polonia,
Irlanda, Austria și Statele Unite ale Americii. 
 
 Am discutat cu manageri de proiecte IT, analiști de business în domeniul
bancar, manageri de conturi care gestioneaza relația cu partnerii, analiști
de conținut digital. 



 Tuturor le-a fost uneori greu, să locuiască la distanță de „casă”, dar s-au
acomodat cu ușurință cu acele bune obiceiuri pe care le-au descoperit și
adoptat, acolo unde s-au stabilit. Un exemplu frecvent privește curățenia
de pe stradă, din jurul blocului, din jurul casei și cum fiecare cetățean
colectează gunoiul selectiv, reciclează și este amendat dacă nu o face
corect.

 Ca și curiozitate amuzantă, multora le lipsesc papanașii românești! 
Deloc surprinzător, nu-i așa? 

 Voluntarii au abordat aspectele profesionale, dar și cele personale cu
deschidere, au oferit sfaturi și păreri binevoitoare și au descris cu
onestitate punctele forte, ce anume i-a ajutat în dezvoltarea carierei lor și
cum au reușit să lucreze în prezent pentru companii precum HPE, Google,
Impero, Amazon, Vodafone sau BCR.

31
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Iubește informat 
 Sexul este încă, pentru unele
persoane și în unele medii, un
subiect tabu. Atât în scoli, unde se
vorbește destul de rar despre
educația sexuală, dar și în familie.
Este un subiect sensibil, nu tocmai
ușor de abordat, iar unii părinți
evită sau amană să discute
despre asta. Copiii devin, însă,
adolescenți, iar interesul pentru
sex devine firesc. O bună
informare cu privire la sănătatea
sexuală este deci necesară și este
bine să fie făcută din timp, treptat,
cu informații adecvate fiecărei
vârste.
 Internetul și mass media nu pot
înlocui implicarea unui părinte, a
unui psiholog sau a unui cadru
medical specializat în domeniu
deoarece nu este un mediu bine
controlat, iar unele informații pot fi
neadevărate, înșelătoare. Este
mare nevoie de educarea
publicului tânăr cu privire la
responsabilitățile pe care sexul le
implică și cum pot fi abordate
armonios și sănătos relațiile
intime.
 Tinerii trebuie să fie pregătiți 

pentru începerea vieții sexuale, să
cunoască riscurile la care se pot
expune și cum se pot proteja cat
mai bine. Mai mult decât atât, ei
au nevoie să înțeleagă ce
înseamnă o relație sănătoasă,
respectul față de sănătatea lor
sexuală și a altora.
 Cu intenția de a accesa informații
bine documentate, de specialitate,
elevii clasei a X-a Matematică-
Informatica au solicitat ajutorul
Universității de Medicina și
Farmacie "Carol Davila" din
București. Studenții au un program
de voluntariat « Iubește informat »
prin care susțin sesiuni în format
fizic în care aduc clarificări
fundamentale despre ce ar trebui
să cunoască și să înțeleagă copiii 
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și tinerii, la diferite vârste, ce
situații sau provocări ar trebui să fi
e în stare să gestioneze la acele
vârste, și care valori și atitudini
trebuie să-și formeze, astfel încât
să poată să se dezvolte într-un
mod satisfăcător, pozitiv și
sănătos în ceea ce privește
sexualitatea personală.
 Ne-au vizitat în luna mai si, prin
acest demers, au ajutat elevii de
liceu să înțeleagă importanța
educației medicale corecte, a
riscurilor reale pe care le implica 

sexul neprotejat și ce înseamnă
fizic și emoțional, perioada de
adolescență.
 Premisa centrală a educației
sexuale este că – ar putea suna
prea simplu, dar e totuși deseori
ignorată – aceasta necesită locul
său specific în școli și, prin
urmare, este sănătos să fie
inclusă în curriculumul școlar. Iar
aceste sesiuni de descoperire «
Iubește informat » au reprezentat
un prim pas pentru liceul nostru.

Tălenuș Valentina- clasa a Xa MI
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Concursuri organizate 
de redactorii revistei

 Pentru a ieși puțin din tiparele conform
cărora „nu e așa de interesant să scrii
un articol pentru revista liceului”, ca
echipă a redactorilor am schimbat
strategia, astfel mizând pe câteva
concursuri de creație liberă care să
atragă tinerii. Am organizat alături de
doamna director și de doamna de
limba și literatura română, Țoțan Irina,
o serie de concursuri de fotografie,
creație literară și poezie la care colegii
noștri din liceu au participat cu
entuziasm. Am oferit diplome și premii
pe măsură pentru cei ce au ocupat
locul 1 în cadrul acestora, stabilindu-se
câștigătorul pe baza criteriilor
corespunzătoare, cu ajutorul doamnei
Țoțan unde a fost nevoie.
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Concurs de fotografie 

 Concursurile reprezintă o
provocare pentru elevi, un mod
de a-i motiva, de a-i provoca să
își depășească limitele,
descoperind că sunt talentați în
domenii cu care nu sunt în
strânsă legătură. 
Activitatea s-a desfășurat în
mediul online, încurajând elevii
să fie creativi și să
împărtășească pe pagina de
Instagram cele mai reușite
fotografii. La final, câștigătorul a
fost premiat cu un cadou
simbolic și o diplomă de
participare.

 Dimache Ayan - câștigătorul
concursului
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 ,, Iubește ca să fi și tu iubit la rândul tău”

    Iubirea este cel mai puternic sentiment întâlnit vreodată, cea mai intensă
și minunata trăire pe care un om o poate cunoaște și este aventura care îl
poare transforma radical.
   Iubirea este forța care te conduce spre jumătatea ta, spre sufletul-
pereche, care îți completează viața și îți este alături la bine și la greu. În
momentul în care sufletul întâlnește iubirea viața ți se schimbă, începi să
vezi lumea cu alți ochii, dar din păcate iubirea poate deveni și obsesie,
care poate afecta gândirea.
    Dragostea adevărata ar fi singurul sentiment care merită orice sacrificiu.
Atât dragostea părintească, cea prieteneasca cât și cea dintre un bărbat și
o femeie este plina de obstacole și sacrificii. Iubirea este sentimentul care
unește sufletele, dar și cel care le desparte. Aceasta reprezintă în același
timp sentimentul complex care se manifesta în foarte multe feluri, fiecare
om iubește în felul lui. O infinitate de oameni care iubesc,  dar nu știu cum
sa descopere acest sentiment în sufletele lor.
   Iubirea nu poate fi exprimată prin cuvinte. Îți dai seama ce înseamnă
acest cuvânt când îți bate inima atât de tare încât crezi ca o va lua la
,,fuga” din cauza unui gest micuț făcut de persoana pe care o iubești.
Iubește-te pe tine așa cum ești înainte de toate.

Concurs de creație
literară

Bunghez Valentina Alexandra - Cls. a IX-a U
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   Atât de multe au fost spuse despre acest sentiment și la fel de multe
așteaptă să fie spuse. Iubirea, deși necunoscută încă de mulți, și-a
câștigat de-a lungul timpului, prin numeroase exemple, cunoscute sau
necunoscute de noi, denumirea de „sentiment absolut”.
Se spune că iubirea depășește orice obstacol, orice barieră socială,
neînțelegere sau răutate, atâta timp cât este reciprocă și adevărată.
Iubirea îți deschide ochii, te face să înțelegi persoana din fața ta chiar și
atunci când nu rostește niciun cuvânt, de aceea unii o numesc și limbajul
sufletului. Persoanele care sunt dispuse să facă tot ce șle stă în putință
pentru a trăi acest sentiment sunt cele care vor cunoaște adevărata
fericire. 
   Trăim de mii de ani pe acest pământ și am devenit dependenți unii de
alții, de opiniile și sfaturile celor din jur. Cei care vor fi sinceri atunci când
adevărul doare, cei care își vor dori din toată inima să reușești și te vor
susține la orice pas sunt aceia care țin la tine cu adevărat. Toate acestea
pentru că iubirea îmbracă numeroase forme. Pe lângă clasica iubire dintre
două persoane, la fel de importante și semnificative sunt iubirea platonică,
iubirea față de ceea ce ne înconjoară, iubirea pentru artă, dar și iubirea de
sine., pentru că nu poți iubi pe cineva dacă nu te iubești pe tine însuți.
Acest puternic sentiment se adaptează în funcție de persoană, de aceea
exista atât de multe percepții ale sale. Singurul mod prin care poți afla este
să experimentezi singur ceea ce presupune. Poate fi dificil, poate cere
sacrificii enorme și te poate face de multe ori să îți pierzi și ultima fărâmă
de speranță, dar în final vei realiza că toate acestea vor fi meritat. 
   Iubirea este esența vieții. O cunoaștem încă de dinainte de a ne naște și
o oferim la rândul nostru, până în ultimul moment al vieții. Cu ajutorul ei
depășim momentele dificile și ne bucurăm cu adevărat de marile reușite.
Așa cum a spus Sf. Bernard de Clairvaux: „ Există o singură măsură a
iubirii: aceea de a iubi fără măsură”

Iubirea. Adevăr sau ficțiune? 

Spînu Oana - Maria - Cls. a X-a MI
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Concurs de poezie

Îmi bântui prin vise
și toate-s nepermise.
Chiar de mi-am dorit
cândva,
să fiu numai a ta.
Să-ți fiu lună,
să-ți fiu soare, 
sprijin în zilele amare.
Păcat... acum totul doare.
Dar iubirea... când dispare?
Căci încă te simt în piept 
și cumva, încă te aștept.
Chiar de nu mi-ai fost
nici stea. 
Chiar de ți-am fost
pacostea.

Panțur Elena  Iuliana -
Cls a XI-a U
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Rândurile ți se dăruiesc..
Nu am cuvinte sa-ți mulțumesc,
Pentru tot ce ai făcut,
Ai construit cu mine de la început,
O nouă viață.

Sentimentele au fost îndeajuns 
Si în inima ai pătruns,
Simțind fiorul iubirii veșnice,
Cu suflete neîndoielnice
Pentru un singur început. 

M ai învățat drăgăstos ce înseamnă,
Iubirea calda de toamnă,
Singurul om care a pătruns,
Într-un loc ascuns
Singura iubire.

Bidiu Iulia - cls. a  X-a U

Singura iubire
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În vise 

Și te ascund în vise,
Chiar dacă ușile-s închise
Și te aud în glas de ape
Ca o voce ce vrea să-mi scape.

Poate că n-am văzut
Că iubirea-i mută, 
Si ca lumea mea
Pentru tine e temută.

Și mi-aș fi dorit să uit,
Dar inima mi-ar piere.
Aș fi vrut să te sărut,
Dar pot doar în tăcere.

Am să te iubesc cu teamă
Și te voi picta în ramă
Ca să știi că tu de fapt
Ai fost tot ce am visat.

Poate că povestea noastră
Încă nu a luat sfârșit.
Și te-oi aștepta o viață
Să mă faci iar fericit.

Carina Drăcea - Cls. a IX-a U
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O să ajungi ce iți dorești,
vei fi om mare. 
Atâta timp cât muncești,
Pentru a ta chemare...
Copile,
nu renunța la ale tale vise.
Dă-i înainte!
Când crezi că toate-s compromise,
să știi că viața doar te minte.
Te-ncearcă, să te întărească 

tu nu fi prost, arată!
Nimic nu poate să te oprească 
Durerea nu-i de Durată!

Am rupt bucăti din mine,
vrând să fiu lângă tine.
Totul era așa frumos,
pân' mi-ai întors lumea pe dos...
Voiam să-mi fac prieteni,
eram timidă între oameni.
Tu-mi ofereai protecție, 
Și n-aveai vreo obiecție...

Speranța

Eu îți purtam tricoul,
tu îți schimbai sacoul...
Afară la țigară 
când ochii tăi mă intrigară.
Și-mi ziceai „neața!” toata ziua 
Acum aș vrea să zic doar „piua”.
Căci am fost mult prea naivă,
în situația respectivă.
Simțeam ca ceva nu-i okay...
c-atunci trebuia eu să închei.
Da’ inima n-a vrut să plece,
ci sufletul a vrut să sece...
Primul sărut, m-a făcut 
să simt mai mult...
Dar mi-ai zis că ești prea adult,

sau sunt eu prea copilă
pentru o relație stabilă...
Și poate o să-ti amintești,
cum ne pierdeam în povești.
Și te priveam cu ochii-mi mari,
chiar de acum or fi amari..

Panțur Elena  Iuliana -
Cls a XI-a U
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Oferirea premiilor
   Câștigătorii concursurilor au fost premiați de către redactori, cu sprijinul
doamnei profesor Țoțan Irina 

Dimache Ayan - câștigătorul
concursului „Fotografia ca pasiune”

Spînu Oana -  câștigătoarea
concursului de creație literară

Panțur Iuliana - câștigătoarea
concursului „ Poezia - amprenta
personală”
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   Așa cum știm cu toții, odată cu
înaintarea prin anii de liceu, apare
tot mai des întrebarea „Dar eu ce
fac după terminarea liceului?” și
aici se opresc mulți. 
  De la an la an se schimbă
„moda”- adică, se schimbă
domeniul/facultățile ce se afla pe
primele locuri pentru elevii din
clasele a XIIa; spre exemplu,
acum cred ca ne aflăm la finalul
epocii de glorie a ASE-ului, în
plină atenție se află Facultatea
Politehnică București și
Universitatea de Medicină și
Farmacie „Carol Davila” București
și urmează.... nimeni nu știe ce
urmează. Aceste lucruri merită
precizate deoarece ele
influențează mult mai mult decât
ar trebui hotărârea tinerilor cu
privire la ce au de gând să facă,
vorba lumii și calitatea cu care o
Facultate/ Universitate se
promovează având o pondere
uriașă în „marea alegere”.
   Cine este hotărât, are un plan
cel mai probabil despre cum are
de gând să se pregătească pentru
BAC, Admitere și alți factori de
care Instituția respectivă ar putea 

ține cont. Spre exemplu, cine vrea
la medicină (evident că ăsta este
primul gând😄) ar trebui în clasa a
11a să fie determinat să mearga
spre acest domeniu fiind mare
„bătaie” pe locuri în facultățile de
top. Cine vrea să dea la poliție, ar
trebui să aibe o formă fizică puțin
peste medie măcar, să știe la ce
probe urmează să fie supus, dar
să și învețe materia respectivă (la
Școala de Agenți de Poliție din
Câmpina se dă admiterea la
română-gramatică, legislație și
engleză). Și lista poate continua.
   Am realizat cu tristețe întrebând
prin jurul meu că majoritatea
elevilor ce au anul acesta BAC-ul
nu numai că nu știu cu ce fel de
studii vor să continue, cât nu știu
nici în ce domeniu ar vrea să
activeze, mai sus clasate sau de
bază.

Alegerea unui viitor
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  Într-o notă pozitivă, am stat de
vorbă și cu colegi dispuși să își
împărtășească motivele pentru
care au ales acele domenii. Un
tânăr de la Mi îmi povestea zilele
trecute cum a ales foarte hotărât
ramura de Inginerie Aerospațială
din cadrul Universității Politehnică
București: a mers acum 3 ani cu
fratele său la Polifest- târgul de
prezentare a ofertei educaționale
de la ei- și, aproape rupt din filme,
s-a pierdut de grupul cu care
plecaseră. Hoinărind singur printre
tarabe, nu a putut să nu fie atras
de spațiul dedicat Ingineriei
Aerospațiale, cea mai prietenoasă
la vedere pentru un puști (la
vremea aceea), iar, intrând în
discuții cu respectivii studenți, a
ajuns să se îndrăgostească
iremediabil de acest domeniu.
Când și-a regăsit gașca de
prieteni, cu tot cu fratele său, au
râs tot drumul cum amândoi au
căzut în „mrejele” Politehnicii.
Revenind cu picioarele pe
pământ, conform stereotipurilor,
dar și a pregătirii din liceu, elevii
de Matematică-Informatică au
optat anul acesta destul de mulți
spre diverse ramuri ale medicinei,
țintindu-se spre Universitatea de
Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie ’’George Emil Palade’’
din Târgu-Mureș, dar și spre mai-

sus-menționata Universitate de
Medicină și Farmacie „Carol
Davila”. Râvnită este și Facultatea
de Automatică și Calculatoare
regăsită în Universitatea de
Politehnică, printre alte domenii
despre care am auzit mai puțin în
jurul meu, precum Jurnalism,
Marketing, Construcții și/sau
Arhitectură și nu numai.
  La profilul de Protecție a Mediului
am auzit răspunsuri diverse, unul
mai hazliu decât celalalt, notabile
fiind răspunsul unui elev dornic să
continue pe partea de biologie-
activist în mediu, unde are
deschidere spre programe precum
Țara lui Andrei, și răspunsul
colegului său ce aspira să devină
polițist în cadrul Școlii de Agenți
de Poliție Câmpina- menționată
mai sus. Îmi place să cred că
tinerii ce optează spre profilul
Protecția Mediului nu ar trebui să
fie desconsiderați când aleg să își
continue studiile, chiar dacă
profilul este privit ca „locul unde
merg cei care nu au medie de alt
profil”.
 Continuând ideea cum că
pregătirea din liceu contează,
câțiva elevi de la Uman sunt
hotărâți să continue cu studii în
partea filologică, astfel urmărind 
 ramuri precum Facultatea de
Științe Politice a Universității din 
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București sau Facultatea de 
Administrație și Management 
Public ori Facultatea de Drept din 
cadrul Academiei de Studii 
Economice București (ASE). 
   Totuși, un viitor absolvent de 
uman a hotărât să treacă peste 
tipologii și să continue pe un 
domeniu în medicină- 
kinetoterapie. Intrigată de această 
schimbare neașteptată, am 
schimbat câteva cuvinte pentru a 
putea împărtăși povestea: își 
dorește să urmeze Facultatea de 
sport pe domeniul de 
Kinetoterapie și motricitate 
specială, oscilând între Brașov și 
București, în funcție de media de 
la Bacalaureat.
Deși nu poate spune concret ce l- 
a atras, este un cumul de factori 
între dorința de a face ceva ce nu 
poate toata lumea sa facă, alaturi 
de pasiunea pentru o viata activa, 
baza sportului, iar după o 
perioadă în care a căutat un 
domeniu care să se potrivească, a 
ajuns la concluzia că partea de 
kinetoterapie este potrivită – 
„deoarece poti ajuta oamenii cu 
problemele pe care le au și îți 
poate aduce multă bucurie în 
momentul în care reușești sa faci 
un om bine din nou.”

   Contracarând puțin miturile, el
mărturisește: „Am auzit foarte des
ca este greu de intrat și greu sa te
menții în facultate deoarece ai
multe lucruri pe care le faci și nu
sunt deosebit de ușoare.         
 Admiterea este grea, nu pot sa
zic ca nu, dar nu este imposibil
atât timp cât îți dorești și ai puțin
de-a face cu sportul. Dupa
părerea mea, este un domeniu
care trebuie încercat de cât mai
multe persoane pentru că ai
ocazia de a lucra mereu cu
persoane, unele cu probleme mai
grave decât celelalte, iar tu lupți
pentru a face tot ce poți sa fie
persona la fel ca înaintea
"accidentului" și prin multă dăruire
o sa ai parte și de o satisfacție pe
măsură.”
În această lumină, cred că se pot
observa câteva domenii care se
repetă, cum spuneam la început
despre existența „modelor”, dar și
câțiva tineri care se luptă să își
depășească condiția.
   Tot ce pot spune este că le țin
pumnii și că sper că și-au ales
înțelept, și pe baza calităților
personale, un domeniu potrivit.

Harabagiu Raluca- clasa a Xa Mi
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Alegerea facultății - 
Impresiile elevilor 

   Mă numesc Făcăleț Bianca și după terminarea studiilor am ales să dau
la Universitatea Politehnica din București. La această facultate poți
depune dosar, dar se dă și examen la matematică și una din disciplinele
alese. Preadmiterea este destinată olimpicilor naționali și internaționali,
care intră pe bază de dosar, având un avantaj față de restul. Am ales
această facultate deoarece mă pasionează fizica și matematica, acestea
fiind materiile de bază, la care se adaugă informatica și chimia, în funcție
de facultatea aleasă.

Făcăleț Bianca - Cls. a XII-a 
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   Alegerea facultății reprezinta o decizie foarte
importantă în viața fiecărui adolescent. Eu cred
că am făcut decizia aceasta încă de la începutul
liceului, alegându-mi ca după  finalizarea liceului
să urmez facultatea de medicină. Impactul cu
chimia din clasa a 7-a a fost unul dintre primii
factori care m-au determinat să iau această
decizie. Dorința de a cunoaște orice detaliu
despre cum funcționează corpul uman, de a mă
documenta și a mă informa în legătură cu noile
tehnici de tratare ale unor boli care păreau
incurabile, dar mai ales faptul că îmi doresc să
ajut oamenii au consolidat dorința mea de a
deveni medic. Pe de alta parte, medicina oferă
sigurața unui loc de munca și stabilitatea
materială încă din anii de rezidențiat. Prin
urmare, eu o să susțin examenul de admitere la
Universitatea Transilvania din Brașov, care
presupune rezolvarea a 60 de grile de anatomie
și 30 de grile de chimie.

Toma Ana Maria - cls. a XII-a MI

Ma numesc Georgiana Vasile și sunt clasa a XII-a. Pentru mine facultatea
de medicină este un pas foarte mare in dezvoltarea mea.
Eu am ales să merg la Facultatea de medicină ,, Ovidius '' din
Constanța din mai multe motive. Motivele sunt că îmi place să comunic cu
oamenii, sunt o fire foarte sociabilă și îmi place să ajut oamenii. Am ales
acest oraș deoarece îmi place foarte mult marea. 
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   În pandemie, tuturor ne-a fost mai greu să ne deplasăm, să vizitam
locurile dorite și chiar să accesăm informațiile care ne interesau. Ca elevi
de liceu, noi nu am făcut excepție, mai ales ca trebuie să facem alegeri
educaționale și profesionale, să ne îndreptam către o facultate sau formă
de studiu postliceală care să ni se potrivească.
 
  În plan educațional, starea de alertă ne-a limitat posibilitatea de
deplasare la Zilele Porților Deschise organizate de către Facultățile de
interes, drept pentru care am lansat rugăminți de sprijin online către cele 
 „mai căutate”. 

   Am aflat printr-un mic sondaj de opinie ce cale profesională și-ar dori să
urmeze elevii de clasele a XI-a și a XII-a și am contactat Universitățile din
imediata proximitate, care oferă respectivele specializări în oferta lor
educațională. 

Ce mă fac când mă fac 
mare ?
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   Multi ne-au răspuns afirmativ și au fost creativi în tururile online prin
sediile Facultăților, au venit cu materiale electronice interesante sau chiar
ne-au făcut vizite în condiții de siguranță sanitară, aducând cu ele pliante
cu prezentarea planului de studiu.

   În total am organizat 6 astfel de întâlniri online și am colindat virtual 5
județe: Sibiu, Mureș, Dâmbovița, Prahova și București. 

   Am explorat cu ghizii binevoitori domenii de studiu precum Stiintele
Politice, Economie, Medicina, Mecanica, Robotica, Mecatronica, Litere și
multe altele.
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   Pe lângă prezentarea ofertei educaționale, am atins subiecte
importante precum: cerințele de admitere și costurile aferente;
numărul de locuri per specializare și taxele de studiu; calendarul de
admitere în anul școlar 2022-2023 (în măsura în care era cunoscut);
cazarea în camine; activitățile extracurriculare sau viața după
absolvire.
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   Mulțumită acestor sesiuni virtuale, elevii din clasele terminale sunt mai
încrezători în forțele proprii, au obținut claritate în ceea ce privește
continuarea studiilor și, mai ales, au dobândit prieteni noi la un click ori
telefon distanță. Orice călătorie, în fond, începe cu un prim pas.

Voinea Narcisa- Cls. a XII - a MI
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Cum a fost munca de  redactor?
 Am fost încântată de ideea
coordonării unei reviste școlare de
când am aflat prima dată de
existența acesteia, iar când am
ajuns să pot face parte din echipa
de redactori, așteptările nu mi-au
fost dezamăgite. 
  Am învățat strategii de marketing
la nivel relativ mic prin
promovarea ideii de articol printre
colegii mei, astfel începând „mica
goană după scrierile elevilor” - așa
cum ne place să o numim. Am
învățat, de asemenea, și despre
cum se face conținutul pe rețelele
de socializare atunci când am dat
startul anul acesta unui cont de
Instagram al revistei liceului
nostru. Am învățat să fim mai
diplomați, mai responsabili,
urmărind contul de mail al revistei
pentru articole noi și organizarea
tipului de promovare pe care urma
să o facem - și pe care am făcut-
o. Să nu mai spun câte am învățat
când am pus cap la cap scrierile
elevilor alături de nota noastră
personală pentru a face trecerea
între tipurile de conținut mai fluidă,
să profităm pe urma activităților
deosebite ale liceului și să scriem
cât mai multe despre acestea. A 
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Harabagiu Raluca - X MI

contat enorm și ajutorul și
coordonarea între noi, redactorii-
șefi, despre care pot spune cu
ușurare că a fost floare la ureche,
fiecare venind cu idei noi sau
înlocuind un altul când a fost
nevoie, așadar am dezvoltat cu
siguranță spiritul de lucru în
echipă.
 A fost o experiență memorabilă,
dar într-adevăr plăcută pe care
abia aștept să o reiau anul școlar
viitor.



 Postul de redactor al revistei
liceului atrage numeroase
provocări și oportunități de
dezvoltare personală. Dacă ești o
persoană interesată de
comunicare, limba română și
valorificarea talentelor umane,
atunci citește în continuare
deoarece prin colaborarea cu
această revistă poți dezvolta skill-
uri foarte utile.  
 Pare plictisitor să lucrezi pentru o
revista? În realitate, totul este
foarte captivant și alert. Nu are
sens să menționez faptul că trăim
într-o lume în continuă
transformare. O strategie aplicată
într-un an e posibil să nu
funcționeze și în anul următor, deci
ca redactor trebuie să îți
perfecționezi constant aptitudinile
și modul de lucru. Pe parcursul
activității mele am învățat multe
lucruri, însă cel mai important este
că am avut ocazia să le aplic.
Tehnicile de copywriting, de
comunicare, leadership, inteligență
emoțională, marketing, promovare
online sunt astfel de exemple pe
care le-am utilizat în procesul de
creare al revistei.  
  
 

Moncea Denisa - cls. a XII-a MI 

Experiența mea cu postul de 
redactor la Revista liceului 

 Fie că ești pasionat de unul dintre
domeniile menționate anterior sau
doar cauți ceva în care să te implici
pe parcursul liceului, postul de
redactor poate fi potrivit pentru tine. 
 Ți-ar plăcea să faci trăiești o astfel
de experiență? Încearcă să te
implici anul următor, poate va fi o
poveste de succes! 😊
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Cu gând bun și  voioșie, echipa redacțională a 
liceului "Simion Stolnicu" Comarnic vă urează 

vacanță plăcută și odihnă din plin pentru 
începerea în forță a anului ce urmează!
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