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BILANȚ ACTIVITATE PROIECT ROSE - ANUL III 
 

Proiectul privind învăţământul secundar ROSE (Romanian Secondary Educati-
on) răspunde necesității de a îmbunătăți performanțele școlare ale elevilor de la Liceul Te-
oretic “Ion Creangă” Tulcea, prin îmbinarea activităților de educație formală, prin ore su-
plimentare și remediale, cu activități de educație nonformală, prin activitățile extracurri-
culare, în sensul asigurării unei educații de calitate, eficientă și performantă, bazată pe cu-
noaștere și dezvoltare personală. 

În perioada septembrie 2020 – iunie 2021 s-au desfăşurat online și face to face 
toate activităţile proiectului, respectiv: 

1.  Activități remediale și de sprijin 

2.  Școala de teatru 

3. Revista online “Vocații” 

4. Consiliere individuală și de grup 

5. Masa elevi 

În anul III de proiect ROSE grupul țintă a cuprins 75 elevi din care 68 provin 
din grupuri dezavantajate. Au beneficiat de pregătire pentru examenul național de bacala-
ureat, la toate disciplinele pentru care elevii au optat, 63 elevi din clasele a XII-a. Din 
aceștia 8 elevi sunt la două activități iar un elev la trei activități. 

La revista proiectului desfășoară activitatea 10 elevi din clasa a XII-a A, a XI-a 
B, a XII-a B și a XII-a C. Activitatea revistei este coordonată de doi profesori și un in-
structor, informaticianul școlii. 

La Școala de Teatru participă 10 elevi din clasa a XI-a A și a XII-a A. Activita-
tea este coordonată de un profesor și un instructor, administratorul școlii. 

La activitatea de consiliere s-au înscris 40 elevi din clasele IX-XII. Activitatea 
este coordonată de consilierul proiectului.  

Activitatea de remediere și de sprijin a fost realizată de 13 profesori (3 profesori 

de limba și literatura română, 2 profesori de matematică, 2 profesori de istorie, 2 profesori 

de geografie, 2 profesori de socio-umane, 1 profesor de biologie, 1 profesor de chimie) și 

un responsabil activități respectiv, secretarul șef. Cei 13 profesori cuprind toate discipline-

le de bacalaureat specifice celor patru profiluri ale liceului: real, uman, sportiv și pedago-

gic. 

Grupul țintă pentru activitățile de remediere a fost format din 63 elevi din clase-

le terminale clase cu următorul profil: 

 a XII-a A, pedagogic, specializarea învăţător educatoare—filiera vocațională 

 a XII-a B, specializarea ştiinţe ale naturii, profilul real, filiera teoretică 

 a XII-a C, specializarea filologie, filiera teoretică, profilul uman 

 a XII-a D, specializarea științe sociale, filiera teoretică, profilul uman  

 a XII-a E, specializarea instructor sportiv, profilul sportiv, filiera vocațională 
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Au fost identificate de fiecare profesor dificultăţile de învățare, pentru a crește 

performanțele la bacalaureat, cu ajutorul testelor adaptate fiecărui elev, au fost folosite 

mijloace şi metode didactice diferite conforme stilului de învățare specific fiecărui elev. 

Profesorii școlii noastre au folosit următoarele platforme: Google Classroom -

https://classroom.google.com/, Microsoft Teams - https://www.microsoft.com/en-us/

education/products/teams, precum şi alte instrumente pentru comunicare Skype, Google 

meet, Zoom, You tube, Facebook, WhatsApp, email și au consultat permanent portalul 

https://digital.educred.ro/. 

Activitatea s-a desfășurat astfel: 

- 15.09.2020-9.11.2020 - hibrid-Clasele a XII-a și a VIII-a, primarul și preșcolarul la 

școală, clasele V - VII, IX - XI prin rotație, o săptămâna, o grupă la școală, altă grupă 

săptămâna următoare; 

- 9.11.2020-8.12.2021 - cursuri cu ajutorul tehnologiei, OMEC nr. 5972/08.11.2020 

- 9.12.2020-23.12.2020 - cursuri online cu ajutorul tehnologiei, OMEC 5972/2020, 

Hot. CNPSU nr.57/7.12.2020 

- 11.01.2021-29.01.2021 online cu ajutorul tehnologiei, OMEC nr. 3090/08.01.2021 

- 8.02.2021 și 12.02.2021 clasele V - VII, IX - XI online, clasele a XII-a,          a VIII

-a, primar și preșcolar la școală, Hot. CJSU nr. 37/06.02.2021 

- 15.02.2021-26.02.2021 toţi elevii la școală fizic 

- 01.03.2021-01.04.2021clasele a XII-a, a VIII-a, ciclul primar, ciclul preșcolar fizic 

la școală, clasele  V - VII, IX - XI online,  Hot. CJSU nr. 52/26.02.2021 

- 12-29.04.2021 clasele a XII-a și a VIII-a online; 

-  10.05.2012-4.06.2021 clasele a XII-a la școală. 

  Programul activităților remediale s-a modificat în funcție de situația epidemi-

ologică. Majoritatea orelor s-au desfășurat online din cauza programului încărcat și a lip-

sei spațiilor. 
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ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI 

 
-lucrul cu un număr mic de elevi a dus la rezultate 
bune; 
-testele individualizate și testele de antrenament au 
îmbunătățit performanțele elevilor; 
- formarea este “deschisă” oricărei persoane, indi-
ferent de vârstă, nivel de pregătire; 
-mijloace tehnice necesare desfășurării activităților 
remediale; 
-elevii majoritari provin din medii dezavantajate; 
-identificarea dificultătilor de învățare pentru fie-
care elev; 
-progresul înregistrat la examenul de bacalaureat; 
-cadrele didactice sunt bine pregatite și au compe-
tențele necesare desfășurării activităților remediale 
online la toate disciplinele; 
-deprinderea de a lucra cu subiectele de bacalau-
reat; 
- accesul la informaţii şi manipularea acestora se 
face fără restricţii impuse de distanţă; 
- testele de autoevaluare (produse soft asociate ex-
punerilor de cunoştinţe), schimburile de mesaje 
plasează elevul în centrul formării sale, îl menţine 
mereu activ. Eficienţa formării depinde de dorinţa 
lui de asimilare; 
- sprijină sentimentul de libertate şi încredere în 
sine, prin lipsa condiţiilor de intimidare şi jenă faţă 
de colegi şi profesor; 
- spațial nonformalul îi ajută pe unii elevi să devi-
nă mai cooperanți; 
-o parte din materialul de bacalaureat a fost scoasă 
din programe; 

 
 OPORTUNITĂȚI 

 
-mediatizarea activităților, promovarea acestora și 
promovarea  unității de învățământ; 
-rezultate bune la examenul de bacalaureat și do-
rința de a se înscrie într-o formă de învățământ su-
perior; 
-relații de colaborare elev-elev și profesor-elev; 
-colaborarea cu instituții de învățământ superior; 
-faptul că nu se deplasau pentru activități la școală 
pentru unii elevi reprezentă un avantaj; 
  

PUNCTE SLABE 
 

-interes și motivație redusă din partea unor elevi; 
-programul încărcat al elevilor din anii terminali 
mai ales la profilul învățători educatoare; 
-absențele nu se consemnează în catalogul clasei; 
-inconsecvența elevilor în a parcurge materia și 
noțiunile teoretice; 
-programa școlară încărcată; 
-împiedică socializarea, integrarea 
-problemele tehnice aferente funcţionării sisteme-
lor de formare (perturbarea reţelei de comunicaţie, 
defectarea echipamentelor de calcul, pirateria soft 
sau virusarea documentelor); 
-feed-back redus din cauza faptului că unii elevi 
nu-și deschideau camera; 
-elevi care nu doresc să participe; 
 

 AMENINȚĂRI 

 

-lipsa tehnologiei la unii elevi și profesori; 

-lipsa competențelor TIC în unele cazuri; 

- în mediul rural lipsește conexiunea la Internet 

sau este de calitate slabă; 

-implicarea redusă a părinților; 

-scăderea populației școlare; 

-probleme sociale familiale sau personale; 

-unii elevi iși schimbă opțiunea la proba la alegere 

în timpul anului școlar deși se inscriu la activități 

remediale la altă disciplină; 

-activitățile remediale s-au realizat la maxim două 

discipline la fiecare clasă terminală; 

-unii elevi nu au luat bacalaureatul la probele unde 

nu desfășurau activitate remedială în cadrul pro-

iectului; 

-lipsa de colaborare online a unor elevi; 

-schimbările numeroase în această perioadă au 

afectat calitatea pregătirii; 

  

 

  

 
Caraman Liliana, responsabil achiziții proiect, 

profesor de geografie 
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Din activitățile ROSE 
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Din activitățile ROSE 
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REZULTATE LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT  

ANUL II PROIECT ROSE 
 

În anul II de proiect , anul școlar 2019-2020, a participat la activități remediale și de sprijin un 

număr de 57 de elevi din clasele a XII-a dintre care 30 elevi la limba și literatura română, 17 elevi la mate-

matică, 19 elevi la istorie, 17 elevi la logică, 5 elevi la biologie, 4 elevi la geografie și 3 elevi la chimie. 

Din fiecare clasă terminală au participat 11-12 elevi la proiect iar  50 elevi  au fost din grupuri 

defavorizate. 

Elevii au realizat activități remediale și de sprijin 2 ore pe lună, la 1-2 obiecte de bacalaureat în 

perioada septembrie-iunie. Pregătirea remedială s-a realizat atât la școală, în semestrul I cât și online în 

semestrul al II-lea . 

 Clasa a XII-a A 

 
Profesori coordonatori: Iuliana Buruiană, Liliana Caraman 

 

ELEV 
NOTA MATE-

MATICĂ 
NOTA GEOGRAFIE 

OPȚIUNE REMEDI-

ERE 

REZULTAT 

BACALAU-

REAT 

ELEV 1 8 - matematica ADMIS 

ELEV2 6,90 - matematica ADMIS 

ELEV3 8,10 9,40 matematica / geografie ADMIS 

ELEV 4 8,75 9,70 matematica/geografie ADMIS 

ELEV5 9,20 - matematica ADMIS 

ELEV 6 6,85 - matematica ADMIS 

ELEV 7 9 9,65 matematica/geografie ADMIS 

ELEV 8 5,70 - matematica ADMIS 

ELEV 9 7,55 ---- matematica ADMIS 

ELEV 10 7,20 - matematica ADMIS 

ELEV 11 7,05 - matematica ADMIS 

  MEDIA MATE-
MATICĂ 7,66 

MEDIA GEOGRAFIE 
9,58   

PROCENT 
PROMOVA-
RE 100% 
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 Clasa a XII-a B 

ELEV Nota 1 NOTA2 
REZULTAT BA-
CALAUREAT 

Opțiuni remediere 

ELEV 1 7 A dat la anatomie ADMIS biologie/ chimie 

ELEV 2 5,95 6,20 ADMIS biologie/ matematică 

ELEV 3 6,50 5,50 ADMIS 
limba și literatura româ-
nă/ matematică 

ELEV 4 7,95 5,70 ADMIS 
limba și literatura româ-
nă/ matematică 

ELEV 5 6,50 6,80 ADMIS biologie/ matematică 

ELEV 6 6,20 5,85 ADMIS 
limba și literatura româ-
nă/ matematică 

ELEV 7 8 5,25 ADMIS 
limba și literatura româ-
nă/ matematică 

ELEV 8 7,35 7 ADMIS 
 limba și literatura româ-
nă/biologie 

ELEV 9 6 A dat la anatomie ADMIS 
limba și literatura româ-
nă/ chimie 

ELEV 10 8,75 6,65 ADMIS 
limba și literatura româ-
nă/biologie 

ELEV 11 7,65 A dat la anatomie ADMIS 
limba și literatura româ-
nă/chimie 

  
MEDIA ROMÂ-
NĂ 7,86 

MEDIA ANATO-
MIE 6,52 

MEDIA MATEMA-
TICĂ 5,88 

PROCENT PROMO-
VARE 100% 

Coordonatori: Prof. Barbu Sanda, Matei Ana Gabriela, Selim Ulker, Savu Liliana Laura  
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 Clasa a XII-a C 

 

Elev Nota istorie Nota logica Opțiuni remediere 
Rezultat 
bacalaureat 

ELEV 1 8,90 9,25 Istorie/logică ADMIS 

ELEV 2 8,80 8,15 Istorie/geografie ADMIS 

ELEV 3 9,85 9,10 Istorie/logică ADMIS 

ELEV 4 10 9,30 Istorie/logică ADMIS 

ELEV 5 - 8,60 logică ADMIS 

ELEV 6 6,30 8,10 Istorie/logică ADMIS 

ELEV 7 10 8,40 Istorie/logică ADMIS 

ELEV 8 
nu s-a înscris la baca-
laureat 

- Istorie - 

ELEV 9 8,55 8,40 Istorie/logică ADMIS 

ELEV 10 8,55 7,85 Istorie/logică ADMIS 

ELEV 11 - 9,80 Logică ADMIS 

ELEV 12 - 8,60 Logică   

  MEDIA ISTORIE 
8,86 

MEDIA LOGICĂ 
8,43 

  PROCENT 
PROMOVA

RE 100% 

 
Profesori coordonatori: Stănică  Daniela, Croitoriu Maria-Laura, Munteanu Irina  
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 Clasa a XII-a D 

 

Elev Nota română Nota logică Rezultat bacalaureat Optiuni remediere 

ELEV 1 8,70 8,80 ADMIS Română, logică 

ELEV 2 8,50 9 ADMIS Română, logică 

ELEV 3 7,70 - ADMIS              Română 

ELEV 4 - 8,90 ADMIS Logică 

ELEV 5 7,20 9,50 ADMIS Română, logică 

ELEV 6 9 - ADMIS Română 

ELEV 7 8,75 - ADMIS Română 

ELEV 8 9,20 9,60 ADMIS Română, logică 

ELEV 9 7,40 8,70 ADMIS Română, logică 

ELEV 10 9,40 - ADMIS Română 

ELEV 11 5 5,15 ADMIS Română,logică 

ELEV 12 9,25 - ADMIS Română 

  MEDIA ROMÂ-
NĂ 8,19 

MEDIA LOGI-
CĂ 8,52 

PROCENT PROMOVA-
RE 100% 

  

Profesori coordonatori: Mărgărit Mioara, Ghenea Elena 
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 Clasa a XII-a E 

Elev Nota romana Nota istorie 
Rezultat bacalau-

reat 
Optiuni remediere 

ELEV 1 2,30 5,20 RESPINS 
neprezentat 

Română, istoria 

ELEV 2 6,40 6,55             ADMIS Română, istoria 

ELEV 3 6,10 7,85 ADMIS Română, istoria 

ELEV 4 6,05 7,05 ADMIS Română, istoria 

ELEV 5 7,20 7 ADMIS Română, istoria 

ELEV 6 6,95 6,50 ADMIS Română, istoria 

ELEV 7 5,05 4,30 RESPINS 
neprezentat 

Română, istoria 

ELEV 8 5,05 7,25              ADMIS Română, istoria 

ELEV 9 5,70 5,55 RESPINS Română, istoria 

ELEV 10 7,35 9,05 ADMIS Română, istoria 

ELEV 11 8,60 8,85 ADMIS Română, istoria 

  MEDIA ROMÂ-
NĂ 6,10 

MEDIA ISTO-
RIE 6,83 

Procent de promova-
re 72,72% 

  

Profesori coordonatori: Moisei Liliana, Gherasim Lenuța 
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CENTRALIZATOR NOTE PENTRU ELEVII DIN GRUPUL ROSE 

GRUP ȚINTĂ- 57 ELEVI 

CONCLUZII 

 

Procentul de promovarea pentru elevii din grupul ROSE a fost de 94,7%. Doi elevi nu s-au 
prezentat la sesiunea a II-a de bacalaureat, un elev este considerat respins deoarece nu a obținut nota 6,00 
(deși a obținut note între 5-6 la disciplinele la care a realizat pregătire remedială, istorie și limba română, 
elevul nu a obținut notă de trecere la logică unde nu a realizat pregătire remedială). 

Trei elevi din grupul ROSE deși au realizat pregătire la chimie nu au dat bacalaureatul la această 
disciplină dar materia fost necesară la admiterea la facultate (elevii nu au ales opțiunea chimie la 
bacalaureat, și-au schimbat opțiunea în timpul anului). 

Procentul de promovare pe clase este de 100% la clasele a XII-a A, a XII-a B, a XII-a C și a XII-
a D, 3 elevi picați la XII-E, procent 72,72%. 

Media la limba și literatura română este 7,38, istorie 7,84, matematică 6,77, geografie 8,86, 
logică 8,47, anatomie 6,52. 

Cele mai multe note se încadrează între: 

8-9----22 note 

9-10---- 18 note 

doar 15 note sunt între 5-6  

s-au obținut și 2 note de 10 la istorie. 

 

Caraman Liliana-director adjunct, coordonator proiect 

Barbu Sanda-profesor matematică 
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ACHIZIȚII ROSE ANUL III  PROIECT 

 

În anul III proiect ROSE, în cadrul subproiectului „Împreună pentru o școală de succes!”  grant 
nr. 792/SGL, s-au realizat achiziții necesare bunei funcționări a activității, în conformitate cu procedurile 
specifice, prevăzute în Acordul de grant și în Ghidul de implementare al proiectului. 

Acordul de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) este semnat între România și 
BIRD, achizițiile respectă Ghidurile Băncii Mondiale. 

Principiile de bază care reglementează procesul de achiziție sunt: 
Economia și eficiența 
Transparența 
Informații și oportunități egale pentru toți participanții 
Confidențialitatea și corectitudinea 
Stimularea contractării pe plan local 

 
Prin tipul de  achiziție AAR (Achiziționare de articole de pe raft) am achiziționat pentru grupul 

țintă format din 75 elevi  și 16  profesori următoarele rechizite: 
-75 ghiozdane X 81,75 lei buc.=6131,48 lei 
-150 caiete A4 80 file 150x 7,87 lei/buc.=1181,67 lei 
-hârtie copiator A4 80 gr. 16 topuri X 17,73 lei=283,70 lei 
-markere 64 buc.6,90 lei/buc=441,73 lei 
-pixuri 75x1,42 lei buc.=107,10 lei 
Total rechizite=8145,68 lei 
 
Pașii achiziției AAR  sunt: 
Determinarea tipului și a cantității necesare; 
Verificarea disponibilității bunurilor pe piață; 
Întocmirea unei liste de furnizori disponibili cuprinzând cel puțin 3(trei) furnizori; 
Întocmirea procesului verbal de selecție a furnizorilor; 
Întocmirea notei de comandă. 

 
În anul III de proiect prin tipul de achiziție CO (Cerere de ofertă) am achiziționat următoarele 

bunuri și echipamente  necesare desfășurării proiectului urmând pașii achiziției, și  am ales oferta cea 
mai fiabilă din punct de vedere financiar și a specificațiilor tehnice 

-pachet tablă interactivă, videoproiector, cameră web 1x 6200 lei 
-unitate centrală calculator 11X 929,99=10230 lei 
-multifuncțional laser A4 C 
1buc X 1800=1800 lei 
Total echipamente= 18230 lei 
 
Pașii achiziție CO sunt : 

• realizarea referatului de necesitate 
• lansarea invitației de participare și asigurarea publicității, care s-a realizat pe site-ul școlii; 
• transmiterea clarificărilor pe parcursul derulării achiziției; 
• primirea ofertelor potrivit specificațiilor tehnice și financiare solicitate; 
• decizia de numire a comisiei de evaluare a ofertelor; 
• semnarea declarațiilor de confidențialitate și evitarea conflictului de interese de către membrii co-

misiei; 
• evaluarea ofertelor tehnice și financiare; 
• notificarea participanților cu privire la rezultatul procedurii; 
• semnarea contractului. 

     În urma finalizării procesului de achiziții lansate de Ministerul Educației –Unitatea de Mana-
gement al Proiectelor cu Finanțare Externă în cadrul Proiectului privind învățământul secundar-ROSE 
am primit 66 laptopuri-valoarea unui laptop 411,34 Euro și 3 table interactive-valoarea unei table 
7872,00 lei fără TVA pentru facilitarea învățării prin intermediul tehnologiei și al Internetului, atât în 
cazul suspendării cursurilor cât și în cazul desfășurării acestora în școală. 
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Bunurile au fost înregistrate în contabilitate și în inventarul unității, fiind etichetate corespunză-
tor. Laptopurile vor fi date în folosință gratuită elevilor, conform prevederilor ordinului ministrului educa-
ției nr.3166/2021 și metodologiei elaborate de unitatea de învățământ.  

  
 

 Responsabil achiziții, Caraman Liliana 
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PROIECTUL ROSE - IMPRESIILE CELOR 13 ELEVI  

DIN GRUPUL ȚINTĂ XII B 

 

“Proiectul ROSE este o oportunitate pentru mine deoarece mă ajută să-mi dezvolt cunoștințele 
la matematică și chimie, materii care mă vor ajuta pe viitor. Profesorii sunt foarte implicați și mă moti-
vează și pe mine să am un randament foarte mare în învățarea materiei de bac. Încă un aspect pozitiv al 
acestui proiect sunt orele de consiliere. Cu ajutorul acestora am reușit să-mi găsesc facultatea spre care 
optez în momentul de față.”  

OMOCEA IOANA, clasa a XII-a B 

 

“Un program educativ foarte benefic și vital în viața oricărui elev. Acest program  m-a ajutat 
foarte mult. Mă bucur că am făcut parte din acest proiect.” 

                                                                                     ANTONOV ECATERINA, clasa a XII-a B 

 

“O experiență frumoasă în care pe lângă materia școlară aprofundată la disciplinele de profil  cu 
ajutorul temelor dezbătute din  Ghidurile ROSE am putut aborda modele de caracter.” 

                                                                                         BAIBARAC MARIUS, clasa a XII-a B 

 

“Proiectul ROSE m-a ajutat să îmi pun la punct materia pentru bacalaureat și mai mult de cât 
atât, orele de consiliere au reușit să mă motiveze pentru a da un mai mare randament în învățare. Mulțu-
mesc profesorilor implicați”.               

NICHIFOR ANA-MARIA, clasa a XII-a B 

 

“ROSE a fost o experiență plăcută ce m-a ajutat în decizia viitorul meu. Datorită orelor de chi-
mie din acest proiect am început să învăț mai mult pentru examenul de bacalaureat. Mă bucur ca am par-
ticipat la acest proiect și că am putut beneficia de consiliere în cadrul acestui proiect.” 

                                                                      ANTON ANDREEA ALEXANDRA, clasa a XII-a B 

 

“Proiectul ROSE a fost un proiect care și-a propus să ne ajute atât în alegerea facultății, cât și în 
dezvoltarea cunoștințelor la matematică și chimie. Este un program educațional și foarte important în vi-
ața elevilor. Pe mine m-a ajutat acest program și mă bucur că am participat.” 

                                                                                  CRISTEA BIANCA MARIA, clasa a XII-a B 

 

“Pentru mine, proiectul ROSE a fost o experiență foarte frumoasă, ajutându-mă să înțeleg mult 
mai bine unele lucruri. Prin prisma acestui proiect pot spune că am consolidat un pic mai bine materia de 
la clasă și totodată cea pentru Bacalaureat. Profesorii au fost foarte receptivi, răspunzând de fiecare dată 
oricărei întrebări sau nelămuriri.” 

                                                                          GHEORGHE IONUȚ ANDREI, clasa a XII-a B  

 

“Proiectul ROSE este o șansă în plus de a  reuși la examenul de bacalaureat. Prin orele supli-
mentare și cu ajutorul și sprijinul doamnei profesoare de chimie, Savu Liliana Laura, promovarea exame-
nului de bacalaureat la chimie organică nu mai este o problemă. Pe mine acest proiect m-a ajutat la apro-
fundarea cunoștințelor și prin punerea în aplicare în exerciții și probleme.”                                                   

 IVANOV ALEXANDRA FLORENTINA, clasa a XII-a B 
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“Pe mine proiectul ROSE m-a ajutat prin suporturile de curs foarte bine structurate. Am reușit să 
socializez în ciuda pandemiei cu  profesorii și colegii mei. Am participat și la consiliere în ceea ce priveș-
te proiectul ROSE unde am avut parte de conversații libere despre viitorul meu.  

                                                               FĂTU PAULA-BIANCA, clasa a XII-a B 

 

“Proiectul ROSE mi-a oferit posibilitatea de a mă pregăti și de a face față examenelor ce vor  
urma. Mă bucur că am putut face parte din acest grup și ca am fost îndrumată de către cei mai buni profe-
sori. ”.                                          

ARAGEA ANA-MARIA, clasa a XII-a B 

 

“În opinia mea, proiectul ROSE este un proiect de mare ajutor pentru elevi. Profesorii se implică 
și ne ajută să înțelegem mai bine materia iar acest lucru este foarte util pentru promovarea examenului de 
bacalaureat”.                

MILEA ANDREEA-ELIZABETA, clasa a XII-a B 

 

 “O decizie în plus ce m-a ajutat în privința viitorului meu a fost aceea de a participa la proiectul 
ROSE. Aceasta, împreună cu profesorii m-a ajutat să am un plus în ceea ce privește învățatul pentru exa-
menul  de bacalaureat“.          

MARDIROSIAN LUCIAN-COSTIN, clasa a XII-a B 

 

“Pentru mine participarea în proiectul țintă ROSE a fost o experiență ce m-a ajutat să obțin atât 
încredere cât și o pregătire mult mai accentuată pentru examenul de bacalaureat, profesorii  lucrând ex-
cepțional și răspunzând la fiecare întrebare adresată de către elevi.” 

                                                                   RĂDUCANU ANDREEA-CRISTINA, clasa a XII-a B 
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PROVOCĂRI ALE ACTIVITĂȚII DE CONSILIERE ÎN ONLINE 

 

 ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în în-

vățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalau-

reat. Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a 

aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor 

în învăţământul secundar superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar. A treia 

componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului 

acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângeri-

le financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavan-

tajate. Obiectivele de dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la li-

ceu la învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an de învățământ uni-

versitar în instituțiile finanțate în cadrul proiectului. 

În contextul pandemiei de covid 19, activitatea de consiliere individuală s-a desfășu-

rat preponderent în online, pe platforma google classroom, urmărind exigențele proiectului 

și nevoile beneficiarilor. Participanți sunt 37 de elevi ai Liceului Teoretic “Ion Creangă”, 

Tulcea, fiecare dintre ei având acces la platforma online. Materialele abordate sunt structu-

rate în mai multe părți care se completează și se regăsesc între ele, cum ar fi: Managementul 

emoțiilor, Managementul învățării, Autocunoaștere și dezvoltare personală, Program de ori-

entare școlară și profesională, Stil de viață sănătos și echilibrat etc. 

În vederea demersurilor de consultanță individuală din cadrul, PROIECTULUI   

ROSE, am desfășurat activități de documentare și proiectare a consultanței individuale on 

line, respectiv utilizarea cadrului informatic în platformă digitală google classroom aferentă, 

consilierea  urmărind, identificarea nevoilor de consultanță individuală a elevilor, urmând a 

fi aprofundate modalități de autocunoaștere, dezvoltare personală și motivație pentru învăța-

re în vederea orientării școlare și profesionale/carierei elevilor. Consilierea a urmărit identi-

ficarea nevoilor de consultanță individuală a elevilor prin metoda conversației și a observa-

ției, urmând a fi aprofundate modalități de autocunoaștere, dezvoltare personală, motivație 

pentru învățare în vederea orientării școlare și profesionale/carierei elevilor.  

                  

Stasencu Iulian Grigore, consilier proiect ROSE 
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 ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE  PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR 

2020-2021 ÎN CADRUL PROGRAMULUI ROSE ȘI NU NUMAI  

 

Școala online la Clasa pregătitoare A 
 
Coordonator- prof. înv. primar Alexandra Iordăchiță 

 
Poate nu ne credeți...dar și noi, piticii din Clasa pregătitoare A, ne-am descurcat în online și sun-

tem mândri de asta. Am învățat, ne-am jucat, am confecționat, am pictat, ne-am prezentat prietenii necu-

vântători, am sărbătorit (Ziua Națională, Moș Nicolae, Crăciunul, Ziua lui Eminescu). De asemenea le-

am ajutat pe domnișoarele eleve de la clasa a XII-a A să obțină note mari la susținerea lecțiilor finale... 

Nu ne credeți?! Iată dovezile: 
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Pe aripi de primăvară 

Elevii clasei a II-a au întâmpinat primăvara cu cântece, flori, desene și poezii create de ei, în 
activitatea ,,Pe aripi de primăvară” dedicate Zilei Liceului Teoretic ,,Ion Creangă”. 

 
Alt Anotimp           

                                                   
Când se – așterne primăvara,                                            
Peste munți peste câmpii, 
Se îmbracă toată țara,  
În straie precum firul ierbii.   
 
 Florile se iau la horă,  
 În miresme și culori, 
 Iar natura este soră,  
 Cu mieluții săltători .  
 

 Luana Beică,  
 clasa a II-a A 

 

 
Primăvara 

 
Primăvara a sosit ! 
Florile au înflorit, 
Copacii- a înmugurit,  
Și timpul s-a încălzit, 
Iarba toată a-nverzit, 
Soare cald a răsărit,  
Păsările au venit! 
 

Isabella Oprina,  
clasa a II-a A  

 
Școala mea  

 
În școala mea sunt fericit,  
Mă simt iubit și ocrotit, 
Sunt elev conștiincios, 
Mă port frumos, politicos. 
 
Cu cât mai mult am învățat ,  
Taine multe am aflat, 
Acum sunt elev model, 
Cu ,,FB” în carnețel! 
 

Darius Toma, 
clasa a II-a A 

 
 
 

Pentru primăvara mea 

  
Primăvara, draga mea ,  
Nu știu de te-oi mai vedea, 
Așa blândă și frumoasă, 
Strălucind ca o mireasă! 
Ca o floare ce răsare , 
La un răsărit de soare! 
 

Bianca Vasilache,  
clasa a II-a A 

 
 

Școala mea  
 

Eu am o școală frumoasă, 
Unde mă simt ca acasă. 
De aceea învăț bine , 
Și iau numai ,,Foarte bine!” 
 

Bianca Moroșceag,  
clasa a II-a A 

Îndrumător, Carmen Stan, 
profesor pentru învățământul primar  
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Primăvara sărbătorită de elevii clasei a II-a A, 

profesor pentru învățământul primar Carmen Stan 
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Ziua școlii sărbătorită de elevii clasei a II-a A, 

profesor pentru învățământul primar Carmen Stan 
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Activităţile extracurriculare ale Isteţeilor 
 
 

Curriculumul pentru educaţia timpurie din 2019 prevede că activităţile extraşcolare se vor planifica 
şi desfăşura lunar, cu participarea părinţilor şi a altor parteneri educaţionali din comunitate (autorităţi 
locale, biserică, poliție, agenţi economici, ONG-uri etc.). 

În perioada pandemiei, mai ales la începutul acesteia, martie 2020, când lucrurile nu erau suficient 
de clare, activităţile de acest gen nu le-am putut desfăşura cu participarea directă a tuturor factorilor 
implicaţi. Trecerea spre învăţământul online a fost treptată, având anterior acestei perioade creat pe 
facebook un grup al clasei, dar şi un grup de whatsapp care au facilitat colaborarea cu preşcolarii grupei 
mijlocii, Isteţeii” şi familiile acestora. La început ne-am bucurat de, vacanţa, prelungită, dar curând ne-am 
dat seama că acest lucru nu este benefic pentru niciun factor implicat. Părinţii au devenit parteneri de 
nădejde care au sprijinit actul educativ, fiind părinţi tineri cu acces la tehnologie, deschişi la noutate. 
Treptat am creat conturi pe platforma educaţională a şcolii şi interacţiunea a fost mai uşoară. 

Curcubeul a fost simbolul speranţei de mai bine. De aici s-a născut ideea de continuare a 
colaborării cu Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării, Tulcea. Desenele copiilor au fost prezente într-o 
expoziţie online sub titlul, Lumea prin ochii copiilor-Totul va fi bine!”. Fiecare preşcolar a redat printr-o 
lucrare artistică, curcubeul, starea de bine, spriţiniţi verbal de noi, cadrele didactice şi cu materiale puse la 
dispoziţie de părinţi. 

Biblioteca Judeţeană, “Panait Cerna”, secţia Ludoteacă a intrat şi aceasta în casele copiilor. Aceştia 
au făcut un tur virtual al ludotecii cu sprijinul bibliotecarei. În condiţii fireşti, fără restricţii, ar fi 
interacţionat direct cu spaţiul ludotecii şi al muzeului şi cu personalul acestor instituţii. Cu acceptul 
părinţilor colaborarea noastră a putut continua şi de acasă. 

La finalul anului şcolar am simţit nevoia 
celor mici de a interacţiona, de a se vedea 
aşa că am organizat o întâlnire într-un 
parc din oraş, unde, cu respectarea 
regulilor de distanţare am desenat pe 
asfalt, am cântat, copiii s-au plimbat cu 
bicicletele sau trotinetele. Fără 
îmbrăţişări, stingheri dar cu lumină în 
priviri am văzut că suntem bine, că avem 
încredere unii în alţii, că suntem o 
familie. 
Nici în acest an şcolar nu am renunţat la 
activităţile extracurriculare. 
Temperaturile ne-au permis să 
desfăşurăm aceste acţiuni în aer liber, în 
curtea grădiniţei. În octombrie am realizat 
un carnaval al toamnei, combinat cu 
Halloweenul. Momentul a fost aşteptat cu 
nerăbdare şi s-a desfăşurat la sfârşitul 
programului, după ora 17.00, când 

părinţii, mai emoţionaţi că cei mici au aşteptat distanţaţi în curte parada costumelor şi momentul artistic. 
Pe muzica lui Vivaldi copiii şi-au făcut apariţia, au alunecat pe rând pe tobogan şi şi-au prezentat 
costumele. 

În primăvară, pe 8 martie am invitat mămicile la o activitate sincron, iar copiii au dansat şi cântat 
pentru acestea tot în parcul grădiniţei. 

Am desfăşurat şi activităţi online pentru că unităţile de învăţământ au funcţionat doar aşa. Serbarea 
de Crăciun s-a desfăşurat online în ziua şi la ora agreată de părinţi. Copiii au fost bucuroşi că s-au văzut, că 
şi-au prezentat ţinutele şi brăduţul împodobit. 

Pot spune că fac parte din categoria celor care au avut parte de sprijinul şi colaborarea părinţilor, a 
şcolii. Am putut să-mi desfăşor activitatea fără întrerupere, fără piedici. Începutul a fost puţin mai dificil, 
dar cu bunăvoinţa tuturor celor implicaţi, am făcut posibil şi real sloganul 

TOTUL VA FI BINE! 
 

Prof. înv. preşcolar, Daniela Bunduc  
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Voluntariatul la Crucea Roșie 

 

 
              Ce înseamnă să fii voluntar la Crucea Roșie? Pentru mine voluntariatul reprezintă o activitate un-

de pot aduce zâmbetul pe fața unor persoane defavorizate, care nu au avut prea mult noroc în viață și care 

își doresc să aibă parte de ceva mai bun. 

              Fiecare voluntar respectă cu sfințenie principiile fundamentale ale Crucii Roșii: umanitate 

(prevenirea și alinarea suferințelor oamenilor din orice împrejurări); imparțialitate (nu se face nicio deose-

bire de naționalitate, rasă, religie, origine socială sau apartenență politică); neutralitate (abținerea de a lua 

parte la ostilități și la controverse de ordin politic, rasial, religios sau ideologic); independență (păstrarea 

unei autonomii care să permită să acționeze întotdeauna conform Principiilor Fundamentale ale Mișcării); 

voluntariat (dedicarea față de un scop umanitar fără a avea un câștig financiar); unitate (Societatea de Cru-

ce Roșie sau Semilună Roșie trebuie să fie deschisă tuturor); universalitate (toate Societățile Naționale au 

drepturi egale și datoria de a se ajuta).    

              În timpul carantinei, am 

reușit să ne strângem cât mai 

mulți voluntari pentru a împa-

cheta și a distribui măști de uni-

că folosință în municipiul Tul-

cea. Împachetatul și distriburea 

măștilor a durat în total șase zi-

le, unde fiecare voluntar s-a im-

plicat cât de mult a putut pentru 

ca acțiunea să se desfășoare cât 

mai în siguranță, ținând cont de 

restricțiile impuse. 

             Recent, am terminat un 

proiect la nivel național de edu-

cație pentru sănătate în context COVID, unde aveam ca prim plan informarea populației și reducerea im-

pactului pandemiei COVID-19. Proiectul USAID  s-a desfășurat pe o perioadă de șase luni, unde am mers 

în diferite localități din județul Tulcea pentru a informa mai bine și persoanele din mediul rural. Aceștia au 

primit pliante cu diferinte informații despre perevenirea virusului, cum se poate face față stresului în timpul 

pandemiei și să nu transforme frica în stigmatizare. Familiile nevoiașe au putut beneficia de pachete cu 

produse de igienă. 

              În plan paralel cu proiectul USAID am împachetat cutii cu alimente pentru cei cu o situație mate-

rială precară. „Cutia cu bucurie” conținea alimentele de bază pentru o gospodărie.        

                                                               Drăghiță Mădălina-Mihaela, clasa a XII-a B                       
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ROSE și pandemia 

Am început anul școlar 2020-2021 cu speranța că ne vom desfășura activitatea față în față dar 

acest lucru nu s-a întâmplat. După constituirea grupului țintă pentru Activitatea remedială și de sprijin 

la disciplină chimie mi-am format grupul de WhatsApp ROSE CHIMIE XIIB și am generat pe 

platforma liceului GOOGLE CLASSROOM clasa ROSE CHIMIE XIIB. 

 În așteptarea încadrării în diferitele scenarii și pentru operativitate la început le-am postat 

elevilor Programa de BAC în vigoare, Programa ROSE pe care mi-am propus-o și planificarea materiei 

pentru activitatea remedială și de sprijin. 

Dacă programa a rămas aceeași, planificarea a trebuit schimbată aproape lunar datorită 

diferitelor scenarii după care funcționăm, fiecare având orarul lui. Până la data la care scriu acest 

articol am desfășurat 5 activități față în față și 3 în online. Elevii le preferă pe cele de la liceu poate și 

pentru că lucrez diferențiat și fiecare rezolvă în special exercițiile și problemele la care au neclarități 

sau pe cele la care întâmpină dificultăți. 

Consider că două ore pe lună nu sunt suficiente mai ales că elevii acestui grup țintă au ales 

chimia organică care nu se studiază în clasa a XII-a ci în clasele a X-a și a XI-a. 

 Indiferent că orele remediale se desfășoară față în față am ales să le postez pe platformă suporturi 

de curs pentru toate temele pe care le discutăm, după care rezolvăm problemele din testele de 

antrenament postate de C.N.P.E.E. în 2021, respectiv 2020 pe care elevii le-au avut de rezolvat și 

încărcat pe platformă care au legătură cu tema respectivă. Pentru testele din 2021 elevii nu au voie să  
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încarce rezolvarea după apariția baremului. Tema are ca grilă de evaluare baremul detaliat. După 

corectare și returnare reluăm subiectele la care toți elevii au întâmpinat dificultăți iar individual fiecare 

elev primește consiliere pentru cele la care doar el a greșit. Pe platformă am mai dat teme întrebări sau 

probleme chiar în timpul activității pe care le discutăm imediat după încărcare.  

În on-line de multe ori elevii deschid numai dacă sunt rugați sau solicitați să răspundă. La 

chimie în acest an subiectul model a fost schimbat și am observat că după 7 teste de antrenament și o 

simulare elevii nu s-au obișnuit în totalitate cu el. Materia parcursă în online anul trecut nu a fost pe 

deplin aprofundată și timpul rămas este scurt. Ne vom adapta și sper că rezultatele să fie pe măsura 

eforturilor comune. 

Tabletele grafice sau tablele inteligente care au fost comandate prin Programul ROSE nu au 

venit la timp pentru grupul țintă ROSE – anul 3 dar sper că după vacanță ne vom revedea la liceu 

pentru ultimele două activități. 

Consider că acest an 3 la ROSE a fost o provocare atât pentru noi profesorii cât și pentru 

elevi. 

 

                                                                           Profesor de chimie, Liliana-Laura Savu 



 

NR. 17/2021                                                                                   VOCAȚII| 31 

 

UN AN ȘCOLAR ... ALTFEL 

 

Anul școlar 2020-2021 a debutat sub auspiciile întunecate ale pandemiei de Covid-

19.  A început un efort continuu, colectiv de adaptare la noile condiții, o luptă cu virusul 

pe de o parte, iar, pe de altă parte, cu schimbările. Drumul atât de bine cunoscut și care dă-

dea rezultate activităților noastre școlare și extrașcolare s-a ascuns în neguri și destinația 

finală e, mai mult decât oricând, sub semnul incertitudinii.  

Totul a devenit ALTFEL. Nu numai predarea, învățarea și evaluarea au trecut în 

mediul online, dar și reiterările evenimentelor istorice și culturale, pe care le punctam, 

anual, ritualic aproape, prin întâlniri și acțiuni extrașcolare. „Ziua Dobrogei”, “Ziua Națio-

nală a României”, „Mica Unire”, activismul împotriva bullying-ului, lecțiile de ecologie 

sau de combatere a consumului de droguri, toate acestea s-au mutat în lumea virtuală.  

Se știe însă că „ce nu te omoară, te face mai puternic”. Provocările constante ale 

unui prim semestru, dominat de teamă și nesiguranță, s-au dovedit interesante în cele din 

urmă, căci entuziasmul și dăruirea elevilor și a profesorilor au înfruntat cu succes vicisitu-

dinile contemporane.   

Anul a început timid, în scenariul galben, când ne vedeam fizic cu jumătate de 

elevi, iar ceilalți rămâneau online – perioadă care a fost ca o rază de speranță că se revine 

la normal. Un grup de eleve de la clasa a XI-a A a reușit să obțină premiul al II-lea la un 

concurs de eseuri, inițiat de Consiliul Județean Tulcea, în parteneriat cu Municipalitatea 

Suzhou, China și intitulat „Tulcea-Suzhou, drumul prieteniei”. Fetele de la profilul peda-

gogic și-au dovedit măiestria în comunicarea scrisă și creativitatea într-un eseu care mar-

chează 25 de ani de prietenie între cele două orașe și au fost încurajate cu un premiu con-

sistent. 
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Sărbătoarea Dobrogei ne-a prins însă în scenariul roșu, ceea ce nu i-a împiedicat pe 

elevi să participe la concursul de eseuri „Dobrogea, pământ românesc”. Eforturile acestora 

de a prelucra în mod creativ datele istorice referitoare la vechiul și minunatul teritoriu do-

brogean au fost premiate de Consiliul Județean Tulcea. La acest capitol, elevii liceului nos-

tru se pot lăuda, în afara nenumăratelor diplome de participare, și cu obținerea unui meritu-

os loc III. 

Sărbătoarea națională de 1 Decembrie ne-a găsit împreună, deși tot online. De la 

cei mai mici dintre noi, copiii de la grupele de grădiniță, până la elevii de liceu, toți au 

marcat această zi specială a României: au creat colaje, desene, hărți decorate simbolic, s-au 

costumat în portul național sau în culorile steagului românesc și au imortalizat momentele 

în fotografii pe care le-au împărtășit tuturor. Mai mult de atât, elevii au răspuns pozitiv 

unei alte inițiative ale Consiliului Județean Tulcea, concursul online „România mare în 

strai de sărbătoare”, unde provocarea a fost de a surprinde acest mare moment istoric în 

creații proprii, originale. Copiii au primit premii și susținere datorită efortului lor de a nu 

lăsa pradă uitării istoria națională sau locală și pare inutil să subliniem creativitatea și ta-

lentul elevilor în a întruchipa spiritul patriotic. 
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În același mod entuziast, elevii sub îndrumarea profesorilor s-au mobilizat pentru a 

sărbători Mica Unire, moment marcat de cei mai mici românași ai colectivului nostru, co-

piii de la grupele de grădiniță, dar și de cei din clasele primare, al căror colaj a primit men-

țiune la concursul dedicat acestui eveniment și inițiat la nivel județean. 

 

Poate cel mai trist moment ar fi fost imposibilitatea de a auzi colindele copiilor, cu 

prilejul Crăciunului, dar, deși prin intermediul comunicării online, elevii ne-au transmis 

bucuria acestei sărbători creștine, scoțând astfel în evidență forța spiritului uman, care poa-

te răzbate dincolo de problemele realității imediate. Nu a rămas fără ecou nici concursul la 

nivel județean „Cele mai frumoase scrisori către Moș Crăciun”, unde copiii de la grupele 

de grădiniță, dar nu numai, s-au întrecut în a concepe mesaje către cel mai iubit bătrânel al 

anului. Printre altele fie spus, ne-a șoptit un spiriduș că, anul aceasta, cele mai multe dorin-

țe au fost să fim sănătoși și să ne întoarcem la școala, așa cum o știam. 

Se pare, dacă ne uităm în urmă, că pandemia și efectele ei sociale nu pot frânge spi-

ritul uman, atâta timp cât există dorința de a învăța, de a fi în competiție, de a te menține 

viu, informat și educat. Ușor nu e, dar feedback-ul pozitiv al elevilor la activitățile propuse 

ne dă speranța că va fi bine și forța de a trece peste obstacolele actuale. 

 

prof. de limba și literatura română, 

Ana-Gabriela Matei 
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Activități extracurriculare în colaborare cu CPECA Tulcea 

 

O veche și fructuoasă colaborare ne aduce și anul acesta satisfacții. Este vorba de parteneriatul 

cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea. Încheiat anual, începând cu anul 2005, 

acordul de parteneriat presupune susținerea activităților propuse de CPECA și în colaborare cu această 

instituție. Astfel, sunt marcate zile internaționale sau naționale ce atrag atenția asupra consumului de dro-

guri legale sau ilegale, se organizează concursuri pe teme antidrog, acțiuni de voluntariat sau cursuri în 

urma cărora elevii devin „educabili între educabili”. 

Discutarea în cadrul orelor de consiliere și orientare a temelor conforme obiectului de activitate 

a Centrului de prevenire și realizarea altor activități specifice a fost uneori un subiect de polemică realtiv 

la procesul educativ. Au fost exprimate opinii conform cărora dezbaterea problemelor legate de consu-

mul de droguri nu este de bun augur în contextul școlar. Cu toate acestea, elevii s-au arătat deschiși atât 

participării la cursuri, cât și la concursuri. 

Anul școlar în curs a însemnat deci un nou parteneriat cu CPECA; 6 elevi de clasa a X-a au par-

ticipat voluntar la proiectul Cluburi antidrog, aceasta însemnând participare la curs și ulterior susținerea 

unor „lecții” la clase, în ora de Consiliere și orientare. De exemplu, Ziua Mondială Antitutun – 31 mai a 

fost marcată de activități de prezentare a efectelor nocive ale tutunului în cadrul orelor de dirigenție la 

clasele a IX-a C, a IX-a F și a XI-a C, aspect menționat și de Centrul de prevenire pe pagina de Facebook 

a instituției: „În scopul marcării Zilei Mondiale fără Tutun – 31 Mai, specialiștii CPECA Tulcea au sus-

ținut cu sprijinul partenerilor instituționali, ai celor din sfera neguvernamentală, precum și a voluntari-

lor, o serie de activităţi menite să informeze, să sensibilizeze şi să conştientizeze populația cu privire la 

efectele nocive cauzate de consumul de tutun, în seria acestor activităţi fiind înscrise, atât evenimente 

desfăşurate în unitățile de învățământ gimnaziale și liceale, cât și cele desfășurate în familie și comuni-

tate. Astfel, în mediul școlar, au fost organizate activități de informare privind riscurile asociate fumatu-

lui în rândul elevilor Școlii Gimnaziale Elena Doamna Tulcea și activități de educaţie între egali în ca-

drul Proiectului local Cluburi antidrog, în cele 5 licee aplicante (Liceul Tehnologic Brad Segal Tulcea, 

Liceul de Arte George Georgescu Tulcea, Liceul Teoretic Ion Creangă Tulcea, Liceul Teoretic Grigore 

Moisil Tulcea, Liceul Tehnologic Agricol Nicolae Cornățeanu Tulcea) cu sprijinul educatorilor între 

egali (beneficiarii direcţi ai proiectului).(...)” Astfel de activități s-au derulat și în semestrul I, cu ocazia 

Zilei Naționale fără tutun – 19 noiembrie, când voluntarii au susținut lecții de prezentare la clasele a IX-a 

A, a IX-a B și a X-a A.  

Experiența de a fi în fața 

colegilor, aducând în discuție o 

problematică aparte a societății, 

este unică, după cum mărturisesc 

voluntarii: „Am învățat enorm. Nu 

mă refer numai la infomațiile cu-

tremurătoare legate de consumul 

de droguri și consecințele acestu-

ia, ci și la oportunitatea de a 

vorbi cu ceilalți colegi despre 

aceste probleme. Am învățat să 

facem o prezentare coerentă, să 

mediem o dezbatere, să facem față 

provocărilor – mai ales că nu toți 

colegii au fost receptivi față de 

temele discutate și uneori feed-

backul a fost deficitar. Dar, una peste alta, participarea la cursuri și la lecții e cel puțin un câștig perso-

nal.” (Diaconu Ionela, voluntar CPECA și președintele CE al Liceului Teoretic „Ion Creangă”) 
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Parteneriatul cuprinde de asemenea invitația de a participa la concursuri, printre care de notorie-

tate este „Mesajul meu antidrog”. Concursul e conceput pe mai multe secțiuni, precum spot și film, pic-

tură și grafică, eseu literar, fiecare elev putându-se exprima artistic referitor la consumul de droguri și 

efectele nocive ale acestuia. În acest an școlar, s-au înscris pentru a reprezenta liceul nostru 36 de elevi: 

3 pentru spot video, 26 elevi 

pentru pictură și grafică și 7 

elevi – eseu literar.  

În urma jurizării lucrărilor tri-

mise, s-au obținut 6 premii, 

după cum urmează: Premiul I 

- Lazarencu Oana (secțiunea 

spot video), Premiul al II-lea 

– Stoian Daniela (spot video) și  

Popa Alexandra (pictură), Pre-

miul al III-lea – Alexandru 

Robert Mihai (grafică), Moca-

nu Sergiu Casian și Maxim An-

tonela (eseu literar). Elevii au 

fost coordonați de profesorii 

Halău Mariana, Radion Narcisa 

și Matei Ana Gabriela. Trebuie 

menționat că, pentru noi, toți 

elevii care s-au înscris și au dus 

la bun sfârșit obiectivul sunt 

câștigători prin faptul că au ie-

șit din zona de confort, au dedi-

cat timp și efort și s-au dovedit 

competitivi. Suntem mândri de 

toți, de aceea prezentăm câteva 

din lucrările lor în revista liceu-

lui.  

 În plus, să nu uităm că 

avem cu ce ne lăuda la acest 

capitol și pentru anul trecut 

școlar, când, în ciuda condiții-

lor generate de pandemia Co-

vid-19, elevii s-au implicat în 

concurs și au obținut rezultate 

lăudabile: Locul al II-lea – Cio-

botaru Alexandra (secțiunea 

pictură) și Locul al III-lea – 

Leonte Katia (grafică) și Tatu 

Iulia (pictură). 

 Mulțumim copiilor pen-

tru implicare și Centrului de 

Prevenire, Evaluare și Consilie-

re Antidrog Tulcea pentru iniți-

ativă și susținere! 

 

Prof. Ana Gabriela Matei  

Creații din cadrul concursului “Mesajul meu antidrog” 
 

Leonte Katia, a XI-a A, Iacob Paraschiva, a XI-a A 

Ciobotaru Alexandra, a XI-a B, Tatu Iulia, a XI-a A 

Diaconu Ionela, a X-a A  
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MOMENTE DE INSPIRAȚIE LA RĂSCRUCE DE GÂNDURI 

 
 
 
 
 

Aripi frânte … 
 

Printr-un ochi al furtunii se zărește un porumbel singuratic. De jur împrejur este 
asaltat de pale reci, vânt al amărăciunii. În propriul deșert este supraviețuitor, disprețui-
tor victimă a durerii. Suferă de ani buni fără a fi înțeles, iar lumea joacă haotic în jurul 
unei mese și pare a fi oarbă, dar zgomotoasă. Pe cealaltă parte, porumbelul este inima 
tăcerii. Aripile i-au fost frânte, sufletul neîmpăcat cu destinul ucigaș. Mereu se gândește 
dacă dintr-o suferință poate răsări o floare, dar nu știe că el este floarea, miezul armoni-
ei. Rătăcit într-o lume plină de păcate, răutate, nu își găsește liniștea. Fiecare zi e o altă 
zi. Da, dar cu aceeași culoare neutră, același film în reluare alb-negru. Însă, deodată, fur-
tuna s-a oprit, porumbelul a recăpătat aripi noi, îmbelșugate, cu petale de trandafiri. 

Întunericul s-a risipit, lumina a pătruns în sufletul său. El s-a înălțat, a zburat, iar 
din urmă doar o pană de amintiri a lăsat. 
 

 

Povestea bunicii 

Natura… 
În albastrul boltei cerești stoluri de păsări măiestre cutreieră munții-n lung și-n lat, 

dând roată pădurilor tăcute. Nu e încă seară, dar întunericul se prelinge încet înspre apus. 
E una dintre zilele în care apele curg lin, se aude doar pic-pic-pic. Soarele își strecoară 
razele printre norii zburliți, fânul pe culmi arde a mirosul tăierii, iar, pe potecile stră-
vechi, trec sătenii obosiți de la coasă spre casă. Clopotul bisericii anunță-n sat ora mesei, 
încât ecoul răsună și-n scoarța brazilor falnici și înțelepți. Ne îndreptăm privirea către o 
pajiște sub umbra pomilor înfloriți. 

În voia vântului, aleargă agale un cal divin cu plete aurii, copite argintii, prin firul 
ierbii proaspăt crescut. 

În spatele acestuia se zărește pe prispa unei căsuțe țărănești o bătrână blajină, 
proptită într-un toiag strămoșesc…În ochii ei poți citi trecutul, prezentul și viața ce va fi. 
Sufletul ei îți poate șopti o singură dorință, aceea de a muri aici, pe pământul plin de me-
morii și amintiri, unde a copilărit, unde a învățat ce este cu adevărat natura, omul și ade-
vărul. 

 
 

Rebeca Androne, clasa a X-a A 

Profesor coordonator, Ana-Gabriela Matei  
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E o distanță atât de mică 
 
E o distanță atât de mică între noi 
Și mi-e frică de umbra ta solară 
Ce cade peste umbra mea de șoapte 
Contopindu-se în întuneric 
Într-un parfum ce învăluie lumea 
Cu bătăi de inimi strangulate.  
 
E o distanță atât de mică între noi 
Când știu că mă iubești de la depărtare 
Scriindu-mi numele-n nisip 
Și eu țipându-ți-l pe mare 
Când albatroșii-l prind în cioc 
Și ți-l aruncă la picioare.  
 
E o distanță atât de mică între noi 
Când îți simt respirația zdrobită de un geam 
Într-un vagon de tren ce nu te-aduce 
Și nici nu te duce unde sunt 
Sau unde am fost sau unde voi fi 
Gândindu-te pe tine.  
 
E o distanță atât de mică între noi 
Când îmi privești picioarele ce aleargă 
Într-o poză din deceniul trecut 
Când iarăși nu te mai iubeam 
Și nu te găseam și totuși te pierdeam 
Înaintea erei noastre.  
 
E o distanță atât de mică între noi 
Desenată cu o riglă oarecare 
De pe care s-au șters cifrele pare 
Și ai rămas doar tu impar 
Și erai prim și eu secundă 
În atâtea minute și ore și zile și nopți.  
 
E o distanță atât de mică între noi 
Când îți iubesc ochii storși 
Din mări și ceruri și petale albastre, 
Când privirea ta de cerneală neagră 
Se lipește de-a mea și-mi dau seama 
Că sufletul meu se reflectă în chipul tău, căci, 
Ochii tăi sunt inimile noastre 
Strălucind de iubire. 

 

 
 

Ermitaj 
 
Am uitat cum se rotunjesc cuvintele. 
Buzele mele se subțiază și crapă 
Sub un torent de gânduri. 
Urechile-mi sunt astupate, înmuiate 
De un clăbuc zgomotos de tăcere. 
Toate vocile venite din zare pier, 
Se ascund printre scoarțele copacilor, 
Printre filele romanelor ce stau cuminți, 
Umplând golul ce se lărgește în mine. 
Desenez în aer cu degetele umbre 
Ce coboară apatic în amintirea mea, 
Dar în cenușa creionului se îndoaie 
Și se sparg în pereții ființei mele. 
 
Ușile la care bat sunt ferecate 
Și mi-e teamă că au devenit ziduri 
Doar atunci când am îndrăznit să le pătrund. 
Rămân blocată în spațiul mărginit 
Înconjurat de oglinzi mate, clare, sparte 
Modelând în ele același chip disident. 
Îmi îndoi arterele, brațele și trunchiul 
Dar valurile dorite de sunet nu apar. 
În tăcuta și lenta nimicire a simțurilor 
Mă despart de cojile mele, și scap. 
Un arcuș de vioară se întinde, dezmorțit, 
Înmuiat în esența vetustă și albastră: 
Gândurile, simțirea, se desprind în simfonie. 

Motto: “Am renunțat la mărginitul Eu, nemărginindu-mă în Tine.” – I. Caragea 
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Radiografia amorului 
 

 

Uneori (adică mai mereu), îți țeși o pânză pe scoarța mea cerebrală, 
Îmi încolțești mușcatele gânduri cu o poftă ruptă din mine, 
Îmi strângi oasele și faci sângele să zvâcnească fierbinte, 
Și apoi curgi tăcut și-mi devii coloană vertebrală.  
 

De cele mai multe ori, simt că eul meu se îneacă într-o mare de tine 
Și în ultimele momente conștiente te văd sugrumând cuvinte, 
Ce sunt și ele, ca însuși trupul meu molatic, doar raționamente, 
Cu care motivezi, tăcut, acest fiasco de corduri clandestine.  
 
Până și firele tale de păr pierdute pe cămașa mea șifonată 
Urmăresc traseul bătăilor de inimă prin goala-mi cutie toracică, 
Ce apoi aleargă, ca la maraton, pe lângă aerul ce mă-nconjoară, 
Când degetele-mi le-apucă și le-aruncă într-o mișcare zbuciumată.  
 
De când te gândesc, plămânii mei sunt doar două pungi pline 
De tot oxigenul pe care îl expiri atunci când mă privești, 
Și simt că rămân blocate ca niște corăbii pe valuri line 
Toate chemările și vorbele pe care nu ai curaj să le rostești.  
 
Te văd în fiecare moleculă ce se înfățișează înaintea mea 
Ca pe o condamnare atât de sfâșietor de admirabilă, 
Și doar contemplând lumea îmi dau seama că limpezimea 
Alor tale brațe în jurul gâtului mi-e indispensabilă.  
 
Așa schițez mereu radiografia talionului meu 
Pe care îl și te ador mai mult pe zi ce trece, 
Și mi-e imposibil să înțeleg cum doar ție un zeu 
Ți-a croit o formă divină din același lut rece. 
 
 

Ziua în care am devenit Munch 
 

Ai spus că nu mă mai iubești. 
Deodată. Ca și când toate firele  
Ce duceau și aduceau semnale, 
Bilețele roase, tricouri șifonate, 
Degete însângerate de ghimpi, 
Același gând ce începea într-un anotimp 
Și se termina în altul (cu tine, tu, tine), 
Melodii cântate în alte decenii 
Ce îți strigau numele și sute, sute, 
De locuri în care te vedeam și auzeam 
S-ar fi rupt ( deși erau atât de multe fire, 
Încât aș fi vrut să le leg în jurul meu, 
Al cadavrului pe care l-ai creat și să țip 
Așa cum ai spus că mă iubești, să țip  
Că nu știi ce-i iubirea sau altceva, să țip 
Și să mă zvârcolesc în sunet, să țip 
Așa că am țipat. Și nu s-a auzit nimic.) 
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Vitralii de lumini 
 

Azi dimineață mi-am făcut o cafea. 
Era neagră; îmi amintea de părul tău. 
Mi-am plimbat respirația peste umbrele  
Ce au rămas zvârlite de la ultimul sărut, 
Împreunate, topite, ca o pată de cerneală 
Cursă dintr-un ochi melancolic. 
Mă jucam cu ațele galbene culese 
Din spartul răsărit de noiembrie, 
Ce se prelingeau peste degetele mele, 
Îmbrăcându-le într-o lumină tulbure. 
În fiorii răsăriți din gândurile mele 
Se vedeau litere strivite și-amestecate 
Ce încercau să-ți atingă pierdutul nume 
În razele pe care le împleteau mâinile tale.  
 
Probabil că între o diastolă și o sistolă te-am auzit venind; 
Pașii tăi aveau candoarea unei viori tăcute.  
Am știut că îmi căutai privirea cețoasă 
După aerul ce-ți striga înfierbântat expirul. 
Pe peretele din fața mea mâna ta era 
Doar o creangă îndoită răsărită din mine, 
Ce se apleca spre trunchiul curbat, 
Ce s-ar fi îndreptat oricând pentru tine. 
Cred că firele aurii se țesuseră în părul meu 
Ce-ți căuta năvalnic chipul și numele cioplit 
Dintr-o piatră rece, asemenea aerului prins între zăpezi, 
Înghețat precum mâinile mele, înainte de a te ști. 
Uitasem răceala cafelei; iubeam să văd unduind pe golul perete 
Umbrele noastre continuate în vitralii de lumini. 

 

Marș funebru 
 

Spânzurată de scaunul de piele roșie, 
Stă umbra mea tocită de aspre ploi, 
Ce nu mai găsește, ca odinioară, deși cenușie, 
Culoarea alor tăi ochi, dinainte de război.  
 
Nici degetele mele, ce-aleargă-n inocentul alb, 
Ferindu-se de negrul cel dominator, 
Nu știu de pielea-ți trecută prin vânt și colb 
A uitat gustul tristului meu amor...  
 
Uneori mi-e frică să-ți mai caut ființa 
În partiturile risipite printre pătatele cearșafuri, 
Căci, deși un sărut tăcut îți va risipi neputința, 
Știu că toată durerea ți se va fi scurs în trăsături.  
 
Și totuși, s-a uitat că pe-acest pământ ai casă 
Când nu doar arheologii te-ajută să sapi gropi, 
Iar mie nicio simfonie nu mi se mai pare armonioasă, 
Când doar Chopin știe să le cânte acestor ochi miopi... 

 
Gabriela-Fiorela Dima, clasa a XI-a A,  poezii de la Concursul “Panait Cerna” 

Profesor îndrumător Ana-Gabriela Matei 
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Dragă moșule, 

 

Poate că sunt prea mare acum ca să îți mai cer dulciuri și jucării și oricum nu asta voiam să-ți 
cer, dar niciodată nu voi fi prea mare pentru a avea vise. Și da, asta sunt eu – o adolescentă visătoare.  

De ce îți scriu? E simplu: știu că tu, dintre toți adulții, te pricepi cel mai bine la îndeplinit dorințe 
și la transformat lucruri banale în pură magie. Știu că măcar vei citi gândurile mele și cred că voi fi și 
eu pe lista copiilor cuminți (chiar dacă am deja 17 ani, moșule, eu mă simt copil și cred că nu dezvolta-
rea fizică ne oferă sau ne privează de această calitate, ci ceea ce avem în suflet). Să știi că m-am străduit 
să mă încadrez pe lista celor ascultători, dar nu garantez că am vreo performanță în acest sens.  

Hai să trec la subiect! Că am un talent în a vorbi... Doamne! Doamne! Oricât, oriunde, despre 
orice. Iar acum pot risca să mă întind la vorbă, să spun vrute și nevrute, dar să uit esențialul-dorințele.  

Cuminte am fost, zic eu - bifat 
Scrisoarea (e în lucru acum) - bifat  
Acuuuuuuum, dorințele: 

Ei bine, moșule, cred că îți voi îngreuna puțin treaba, dar ideea e că dorințele mele sunt puțin 
diferite față de cele cu care ești deja obișnuit. Oricum, știu că ai relații peste tot (că știm cu toții că ești 
un om de valoare). Vorba ceea: „Încercarea moarte n-are.”. Cum spuneam, iar bat câmpii, trecem la 
scopul scrisorii: 

Anul acesta îmi doresc, în primul rând, sănătate pentru mine și toți cei dragi mie, că vezi și tu 
ce se întâmplă în lume... Ah, da, ca o paranteză: Anul acesta, pe lângă paharul cu lapte și fursecurile 
cu care te-am obișnuit, îți pot lăsa și o mască? E personalizată, să știi! Și cred că ar fi drăguț ca măcar 
atât să fac și eu. 

Revenind la ale noastre, sănătatea ocupă primul loc pe lista de dorințe. Pe a doua poziție am 
scris ceva puțin cam imposibil momentan: Să revină lucrurile la normal. Chiar sper ca măcar o parte 
din viața noastră să fie ca înainte. Îmi e dor de o mulțime de lucruri: îmi e dor de petreceri, festivaluri, 
concerte, îmi e dor de olimpiade, concursuri, tabere, îmi e dor de socializare, de oameni, dar cel mai 
dor îmi e de liniște și siguranță... 

Îmi doresc să văd din nou oameni zâmbind, grupuri de copii în parcuri, să fie ca înainte: cu seri 
liniștite (in ciuda aglomerației), cu povești de iubire în jurul nostru, povești ce rămân întipărite sub 
crengile unor copaci sau pe bănci ce pot istorisi mai multe iubiri si decât cele mai cunoscute romane 
de dragoste, cu chiote și strigăte de pitici, cu ritmurile muzicii răsunând la festivaluri, cu târguri și fes-
tivități, cu tot ce aducea culoare în viața noastră.  

Și îmi e dor de școală. Poate te-ar surprinde această afirmație, dar crede-mă că e deprimant să 
îmi văd colegele doar printr-un ecran, să nu pot sta pe holul școlii, în pauze, cu fetele și multe alte 
chestii... Și știi ce e și mai trist și ce mă sperie mai tare?! Viitorul meu de cadru didactic... Îmi e teamă 
de ideea că este cât se poate de posibil ca și eu să îmi văd elevii doar printr-o bucată de sticlă, fără să 
pot să observ direct evoluția lor, fără să le pot oferi afecțiunea necesară... În fine... 

Scriind asta, am realizat ce aș putea să îți cer concret - ceva la care te pricepi de minune: să 
împarți bucurie. Chiar te rog, moșule! Văd zilnic atâtea fețe triste, chiar și cu mască, ochii transmit 
totul... Nu vreau să las lumea să se transforme într-un templu al deprimării! Singură nu pot face prea 
multe, de aceea apelez la această superputere a ta. 

Ți-aș cere și ceva material, dar extrem de semnificativ pentru mine. Prefer să fiu mai „old-
school" și, pentru că pasiune mea este scrisul, aș vrea o agendă și un stilou, deoarece nu pot folosi di-
rect suportul tehnic, ci trebuie să scriu cu mânuța mea fiecare cuvânt,  lăsând stiloul să-și verse lacri-
mile pe pânzele albe ce sfârșesc pline de povești. Iar acest cadou îmi va rămâne amintirea unui Cră-
ciun diferit, dar cu aspirații spre normalitate. 

Îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult, dar simt că înțelegi toate aceste lucruri, iar funcția pe 
care o deții îți oferă mai multe șanse de a regla unele situații. Te aștept cu nerăbdare și îți mulțumesc că 
niciodată nu m-ai uitat! 

 
Cu drag, Oana, 
o adolescentă visătoare și puțin încăpățânată. 

 
 

Lazarencu Oana, clasa a XI-a A,   
Profesor îndrumător Ana-Gabriela Matei 
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Talking m(e)asks 
 
Din ceața 
În care se vedeau contururile 
Corpurilor retezate de obiectiv, 
Cărților îmbibate de amprente, 
Ceasului, clopotelor, motorului, 
Se desprind 
Chipurile acoperite de măști, 
Care trec dintr-o parte în alta 
A bulevardului, zilei, opiniilor, vieții. 
 
Perimetrele schițate cu nuanțe stridente 
Căptușesc anxietățile din statisticile la regim, 
Despre oameni nefericiți, epuizați, muritori, 
Care își doresc liniște. Și pace. Și setea 
Nesecată a întrebărilor. 
 
E-o nostalgie a non-culorii 
Și a cuvintelor spuse în ger, 
În gălăgia gândului pe-o stradă pustie 
Care devorează toate percepțiile imediate: 
E-o foame de tot, de toate, de sine. 
 
Plăcerea de a urmări pentru câteva secunde 
lungi, 
Oameni cu capete și capuri 
Ieșind, intrând, ieșind dintr-un spațiu și din al-
tul, 
Numai pentru a te întreba 
Care dintre ei 
Mai trăiește în existența lor cea mută. 
 
În adolescență umpleam ziduri cu întrebarea 
Cine ești? 
Doar pentru a sta la pândă ore în șir 
Într-o scară de bloc străină de-a mea, 
Pentru cel care avea să răspundă 
În afara capului și a vocii sale. 
 
După un timp, devenisem toți oamenii aceia 
fără culoare; 
Mă alcătuiam din răspunsurile picurate printre 
buze, 
Din modul în care mă priveau când înlocuiam 
banda de filmat, 
De când încetasem să-i spionez, fără a-i face 
veșnici 
Și pentru ceilalți, cum erau pentru mine. 
 
Mă apropiam de ecran și mă uitam ore în șir la 
urechile, 
Apoi la genele, dinții, unghiile, scamele unei 
persoane, 
Desenam cu creionul forma copacului și a fe-
restrei 
Și restul detaliilor care-l înconjurau. 
 
Așa simțeam eu fericirea: momentele în care 

Desenam cu creionul forma copacului și a fe-
restrei 
Și restul detaliilor care-l înconjurau. 
 
Așa simțeam eu fericirea: momentele în care 
mă aflam 
Sau mă cream prin ceilalți. 
Eram ei dinainte să știu, dar deveneam un eu 
Mult mai apropiat mie 
Prin ei, 
Deși credeau că așa își asigură lor nemurirea 
Când de fapt, 
Mi-o asigurau mie 
Pentru o viață întreagă. 
 

Cioburi 
 
Sunetul 
Ca și când o fereastră s-ar fi spart 
Și cioburile ar fi intrat, în loc să iasă; 
Luminile albastre, trei unghiuri Pink Floyd, 
Reanimarea viscerelor, senzația din ’80, 
Furnicăturile din vârful degetelor aproape 
amorțite 
De la poziția incomodă de pe scaunul de cine-
ma. 
 
Dimineața am uitat să mă uit în oglindă 
Dar n-are nimic, căci sala este întunecată 
Și oricum n-ar interesa pe nimeni o brunetă 
Care a înghițit toată lingurița de la opt ani. 
 
Mă urc cu piciorușelele pe tapiseria ruginie, 
Îmi așez bărbia pe marginea puțin cam aspră 
Și-mi smucesc tot gâtul – durerea se îndură; 
Așa-mi spun când îmi pipăi gâtul 
Și la fel și când trag mânecuța pe cot, 
Ca să nu mă zgârzii prea tare. 
 
Până se termină zgomotul de sticlă spartă 
Pot să mă uit în sală din poziția mea de 
Spion - 
Cuvântul știut de la tata. 
Mă joc cu degetele prin breton, 
Încercând să aranjez firele rebele și 
Spioane, 
Căci acum este o oglindă în fața mea, 
Cu o fetiță care se luptă cu un fir de păr, 
Ca mine -  
Și cu o iritație, sub bărbie. 
Și la dreapta. 
Și la stânga. 
Și două, trei, patru, zece scaune mai încolo 
Și două, trei, patru, zece rânduri mai încolo. 
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Mi se urcă acele ascuțite ale bunicii în gât 
Și mă-ntorc amorțită de la anestezie, 
Căci sunetul de sticlă spartă 
S-a evaporat 
Din mine. 
 
Când deschid ochii 
Văd niște fire subțiri, subțiri, de ață 
(Probabil tot din cutia bunicii) 
Care-mi leagă picioarele și brațele, 
Firele de păr din breton și mușchii feței mele. 
Nu mai am opt ani și știu că sunt frumoasă 
Și nu mai vreau ce voiam. 
Dar ochii mei sunt cei de-atunci, 
Picioarele - cele flămânde, care au mușcat din 
scaunul roșu. 
 
Mă distrează trupul meu micuț, 
Dar mă doare șarpele care se-ncolăcește în jurul 
meu: 
Sforile care-mi strangulează gândurile 
Cine ești? 
Nu! Nu răspunde! 
O brunetă urâtă. 
Mă sforțez și-mi opresc sângele 
Care, picătură cu picătură, se-ncheagă; 
Și ce îți dorești? 
Văd sfoara de pescuit cum se agață de buzele 
mele: 
O mușc 
Și-mi crapă pielea, 
Căci gura mi se deschide 
Ca sub semnalul de dirijor al stomatologului, 
Iar lacrimile mi se usucă pe față. 
 
Nu mai aud vocile copiilor din spatele meu; 
Bărbatul cu sprâncene stufoase nu mă mai fi-
xează. 
M-am întors în sala cu fetițe urâte, 
Cu ațe înnodate în jurul încheieturilor de mario-
netă. 
 
Bum-bum! Bum-bum! Bum-bum! 
Un scâncet de copil sparge sticla întreagă. 
Și ce îți dorești? 
 
Sforile se rup: 
Liniile ascuțite de pe aparat 
Se transformă  
Într-o asurzitoare linie dreaptă. 

Traducere explicită  
 
Șablonul din care ieșeau rotocoalele de fum 
Încă era cald, cu mireasma de tutun 
Îmbibată în pielea cu margini reci; 
Rama ochelarilor se zgâlțâia 
De la mișcările convulsive ale genelor.  
 
Omul din fața mea  
Sorbea ceva din mine când mă privea, 
Deși nu vorbea prea mult: 
Își rostea întrebarea 
Și aștepta să picure adevărul în urechea sa, 
Fără cenzură.  
 
Îmi doresc  
Ce își dorește toată lumea. 
Și nimic mai mult 
Sau mai puțin.  
 
Cu toții ar trebui să avem 
O copilărie fericită. 
Măcar atât, când știm 
Că ne așteaptă viața.  
 
Să trăiesc mai mult 
Fără un sens al existenței; 
Sensul e însăși absența sa.  
 
Dimineața m-am trezit și 
Ceva îmi lipsea. 
Nu știu ce.  
 
Visele și visurile 
Sunt pentru cei care dorm 
Când ai o bibliotecă în spate.  
 
Nu te îngrijora, tinere 
Pentru că oricum nu vei ajunge 
Ce îți dorești, 
Pentru că nici tu nu știi 
Ce înseamnă 
A dori.  
 
Libertatea este altfel 
Când o și simți, 
Nu doar o gândești.  
 
O femeie 
Care nu vorbește 
(Doar) Despre copii 
Punct  
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Schimbarea este inevitabilă 
Precum râul, pietrele și  
T(u)recătorul. 
 
Cum ai putea lua 
O decizie serioasă 
Când nici măcar nu ți s-a luat 
Încă 
Dreptul de a decide?  
 
A defini o identitate 
Prin acțiunea sa 
De a bea.  
 
Dorințele  
După dispariția t(s)otului 
Sunt nule.  
 
Cel mai important este 
Să îți dorești să devii 
Uman. 
Definește "uman". 
 
Fumul s-a risipit o dată cu 
Vocile din trupurile gri. 
Ceața acoperea în continuare 
Pătuțurile 
Curtea, 
Băile 
Și holurile școlii 
Odăile 
Bibliotecile 
Bucătăriile 
Birourile 
Șantierul 
Fabrica 
Strada 
Restaurantele 
Spitalul. 
Același ciclu 
De repetări norocoase. 
Aceeași linie 
Neîntreruptă. 

 
 

Gabriela-Fiorela Dima, clasa a XI-a A 
Profesor îndrumător Ana-Gabriela Matei 
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EDUCAȚIE FĂRĂ FRONTIERE 

 

Preşcolarii şi activităţile matematice 

Prof. înv. preprimar Moraru Daniela 

 

Activităţile matematice la nivelul învăţământului preşcolar vizează formarea prin acţiune a unor 

reprezentări, concepte şi noţiuni ce sunt puse în evidenţă prin dobândirea unor seturi flexibile de deprin-

deri, priceperi şi abilităţi.  

Conceptul de evaluare particularizat pentru învăţământul preşcolar păstrează caracteristicile evalu-

ării unei activităţi didactice. La acest nivel, evaluarea are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor matematice dobândite  de copii în cadrul procesului didactic.  

După modul de integrare în desfăşurarea procesului didactic, se evidenţiază următoarele forme de 

evaluare: 

 evaluare iniţială (predictivă) 

 evaluarea continuă (formativă); 

 evaluarea cumulativă (sumativă, finală). 

Evaluarea  iniţială se realizează prin raportare la obiectivele terminale ale capitolului  anterior şi 

se aplică la începutul fiecărei unităţi de conţinut.  

Evaluarea continuă se efectuează prin măsurarea rezultatelor şi aprecierea lor pe tot parcursul 

unui program de instruire, în raport cu obiectivele operaţionale propuse a fi atinse.  

Evaluarea sumativă de la sfârşit de capitol cuprinde global finalităţile învăţării: cunoştinţe, de-

prinderi, dar şi capacităţi, atitudini.  

Pentru a evidenţia specificul evaluării în cadrul activităţilor matematice din grădiniţă, sintetizez 

următoarele note definitorii ale acestora: 

 

CARACTERISTICI EVALUAREA 

INIŢIALĂ CONTINUĂ SUMATIVĂ 

realizează verificări la început de capi-
tol; 

verificări sistematice; imedia-
te ale sarcinilor de învăţare; 

verificări la sfârşit de capitol 
(unităţi de conţinut); 

operează prin probe  predictive; 
verificarea tuturor copiilor; 
  

probe formative, evaluare 
orală şi acţional-practică; 
verificarea tuturor copiilor 
(activităţi de dobândire de 
cunoştinţe); 
verificarea anumitor copii
(diferenţiere, individualiza-
re); 

probe sumative, evaluare 
acţional- practică; 
verificarea tuturor copiilor; 

urmăreşte nivelul minim de cunoştinţe 
la început de capitol; 

aprecierea nivelului atins în 
formarea unor capacităţi şi 
eliminarea lacunelor in-
strucţionale (la nivel de obi-
ectiv operaţional); 

verificarea performanţei 
obţinute în raport cu obiecti-
vele comportamentale ale 
unităţii de conţinut; 

apreciază rezultatele prin raportare la barem mi-
nim de cunoştinţe cu care va 
opera următoarea unitate de 
conţinut; 

prin comparare cu obiectivele 
operaţionale; 

prin comparare şi raportare la 
obiectivele terminale ale uni-
tăţii de conţinut. 
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Model orientativ de bareme minime pe care educatoarea le poate folosi în evaluarea sumativă la 
grupă sau iniţială pentru o grupă următoare.  

GRUPA MICĂ 

să constituie mulţimi de elemente după criteriul diferenţei dintre gen şi specie; 
să precizeze culori; 
să identifice poziţii şi relaţii spaţiale relative (sus-jos, pe sub, lângă, în, în faţă-în spate); 
să numească forme geometrice (pătrat, cerc); 
să precizeze mărimea obiectelor (mic, mare); 
să formeze mulţimi, prin încercuire, după un criteriu dat (formă, culoare, mărime); 
să ordoneze crescător şi descrescător obiecte, după mărime; 
să aprecieze global cantitatea ,,multe-puţine’’, ,,unul-mai multe’’; 
să numere conştient în limitele 1-3; 
să asocieze cantitatea la număr.  

GRUPA MIJLOCIE 

să  formeze mulţimi după criteriul de formă (cerc, pătrat, triunghi); 
să formeze  mulţimi după criteriul de dimensiune (mărime, lungime, grosime); 
să identifice poziţii şi relaţii spaţiale relative (deasupra, dedesubt, la stânga, la dreapta); 
să denumească atribute comune şi diferenţe,  folosind negaţia logică; 
să reprezinte figural mulţimi de elemente reprezentate prin imagini; 
să ordoneze obiecte în şir crescător şi descrescător; 
să compare prin apreciere globală şi prin formare de perechi două mulţimi (mai multe, mai puţine, tot 
atâtea); 
să numere conştient în limitele 1-5, crescător şi descrescător; 
să asocieze cantitatea la număr şi numărul la cantitate.  

GRUPA MARE  

să  formeze mulţimi după criteriul de formă (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi); 
să identifice deosebiri între elementele unei mulţimi, utilizând negaţia logică; 
să formeze mulţimi după două, trei însuşiri considerate simultan, folosind conjuncţia logică; 
să recunoască poziţii şi relaţii poziţionale între două sau mai multe obiecte; 
să reprezinte grafic mulţimi, caracterizând elementul din interiorul diagramei şi din exteriorul ei; 
să efectueze operaţii de seriere, comparare, ordonare; 
să aprecieze global şi prin punere în perechi; 
să numere conştient în concentrul 1-10; 
să asocieze cantitatea la număr şi numărul la cantitate, recunoscând forma şi semnificaţia cifrelor; 
să formeze şirul numeric crescător şi descrescător 1-10; 
să stabilească locul fiecărui număr în şirul numeric, utilizând numeralul ordinal; 
 să compună şi să descompună numărul cu  diferenţă de o unitate; 
să măsoare cu etaloane nestandardizate lungimi; 
să recunoască semnificaţia simbolurilor aritmetice ,,+’’,  ,,-‚’’,  ,, =’’;  
să efectueze operaţii simple de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi,  prin calcul oral; 
să aplice cunoştinţele matematice dobândite  în situaţii practice.  

    

  

BIBLIOGRAFIE: 

 

• Curriculum pentru Educaţie Timpurie 2019; 

• Petrovici, C., Didactica activităţilor matematice în grădiniţă, editura Polirom, Iaşi, 2014. 
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Matematica în viața cotidiană-de la curiozitate la investigații 

 

„Matematician nu este cel ce știe matematică, ci cel ce creează matematică.” 

 (Grigore Moisil) 

 

„Ştiinţa nu e tristă decât pentru unii”, credea cu tărie matematicianul Grigore Moisil, considerat 

părintele informaticii româneşti. Mulţi profesori de matematică rămân în amintirea elevilor ca persoane 

plictisitoare, rigide și mult prea serioase, dar Grigore Moisil a făcut istorie nu doar prin aportul său la 

dezvoltarea matematicii, ci şi prin vorbele de duh cu care şi-a amuzat colegii şi cursanţii şi pe care le-a 

lăsat generaţiilor următoare. 

Deşi în fiecare an olimpicii români se întorc de la concursurile şi olimpiadele internaţionale cu 

rezultate remarcabile la matematică, paradoxal, mulţi elevi au dificultăți reale la această materie, mate-

matica fiind, din varii motive, sperietoarea elevilor români. 

Aproape la fiecare examen naţional, evaluare națională sau bacalaureat, discuţiile privind difi-

cultatea subiectelor şi procentul scăzut de promovare sunt legate, în principal, de matematică. Matema-

tica, fără voia ei, a devenit „cuiul” din trunchiul comun al curriculei pentru majoritatea elevilor. Rezul-

tate slabe sunt obţinute de către elevi nu doar la examenele naţionale, ci şi la evaluările internaţionale - 

TIMSS şi PISA, studii care se concentrează pe aspecte diferite ale învăţării la elevi. În linii generale, 

TIMSS urmăreşte să evalueze ce ştie elevul, în timp ce PISA caută să afle ce pot face elevii cu cu-

noştinţele lor. 

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA P9 Eurydice) arată în stu-

diul „Învăţământul matematic în Europa: Provocări comune şi politici naţionale” că cele mai bune re-

zultate la matematică le au elevii finlandezi, în timp ce elevii din Bulgaria, România şi Turcia obţin 

scoruri medii cu 50-70 de puncte mai mici decât media din UE-27. Concluzia studiului mai sus amintit 

este că „pentru a creşte performanţa medie, Irlanda, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Portugalia şi Ro-

mânia trebuie să îndrume performanţa la matematică pe toată gama nivelurilor de competenţă”. 

În Marea Britanie, de exemplu, elevii de 10 ani învaţă numerele negative, adunarea, scăderea, 

înmulţirea şi împărţirea, fracţii, zecimale şi procente, rapoarte şi proporţii, noţiuni de algebră, respectiv 

folosirea de formule simple, exerciţii cu o necunoscută, posibilităţi de combinare a două variabile. La 

capitolul geometrie, învaţă să deseneze în două şi trei dimensiuni, compară şi clasifică forme geometri-

ce, ilustrează şi numesc părţile cercului, calculându-i raza, diametrul şi circumferinţa. Totodată, nu lip-

sesc noţiuni de statistică, unde elevii britanici învață să interpreteze şi să construiască diagrame radiale, 

să traseze grafice şi să le folosească în rezolvarea problemelor, dar şi să calculeze şi să interpreteze me-

dia. Făcând o comparaţie cu ceea ce studiază elevii români la aceeaşi vârstă, noţiunile sunt aproximativ 

aceleaşi, însă complexitatea şi modul de abordare şi de aplicare a noţiunilor în exerciţii practice sunt 

diferite.  

Modul de abordare şi de aplicare a noţiunilor studiate, conţinutul mult prea formal şi non-

aplicativ în predarea matematicii, slaba legătură a disciplinei matematică cu viaţa cotidiană, pare să fie 

principala problemă a elevilor români, şi nu nivelul de dificultate invocat adeseori.  
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Studiul internaţional despre performanţa elevilor la matematică analizează şi factorii asociaţi cu 

performanţa ştiinţifică pe câteva niveluri: caracteristicile individuale ale elevilor şi familiilor lor, ale 

profesorilor şi şcolilor şi ale sistemelor educaţionale. Cercetările au stabilit clar faptul că mediul famili-

al este foarte important pentru performanţele şcolare. Studiul arată că îmbunătăţirea rezultatelor la ma-

tematică a fost posibilă în sistemele educaţionale unde s-a făcut revizuirea sistemului de formare a pro-

fesorilor, reducerea numărului de elevi la clase, dar şi alocarea unor resurse suplimentare pentru infras-

tructura şcolilor.  

Experiența spune că învățarea matematicii este mai ușoară și mai plăcută dacă se pune accentul 

pe dezvoltarea clarității conceptelor matematice încă clasele primare. Dacă profesorul eșuează în acest 

domeniu, atunci elevul va dezvolta o reticență față de matematică pe măsură ce avansează în clasele 

gimnaziale și liceale. Întrebările cu răspuns deschis trebuie folosite cât mai des și elevul trebuie încura-

jat pentru a găsi toate  modurile de rezolvare posibile. Elevul trebuie apreciat pentru fiecare încercare 

corectă și fiecare greșeală trebuie corectată fără critici. Cea mai mare dificultate o reprezintă lipsa de 

exercițiu. Elevii ar trebui să lucreze în fiecare zi cel puțin 8-10 probleme cu grade diferite de dificultate 

în scopul de a-și însuși conceptele matematice și de a-și dezvolta rapiditatea și acuratețea rezolvării 

problemelor. 

Matematica, prin mijloace proprii, participă la modelarea personalităţii atât sub aspect intelectu-

al cât şi sub aspect estetic şi moral.  

Din punctul de vedere al dezvoltării intelectuale, învăţarea matematicii exersează capacitatea de 

a judeca, ajută elevul să distingă adevărul ştiinţific de neadevăr, să-l demonstreze; antrenează organiza-

rea logică a gândirii, ordonarea ideilor, recunoaşterea ipotezelor şi a concluziilor, îl învaţă pe elev să 

distingă diversele aspecte ale unei situaţii, să separe esenţialul de neesenţial; dezvoltă atenţia, antrenea-

ză memoria logică, exersează analiza şi sinteza, favorizează dezvoltarea imaginaţiei creatoare; dezvoltă 

spiritul critic, formează spiritul ştiinţific obiectiv şi stimulează dorinţa de cercetare.  

Sub aspect estetic, matematica cultivă calităţi ale exprimării gândirii (claritate, ordine, conciziu-

ne, eleganţă), îl ajută pe elev să recunoască şi să aprecieze legătura formală a creaţiei artistice din echi-

librul arhitectural, compoziţia artelor plastice, ritmuri şi structuri muzicale, frumuseţea şi organizarea 

naturii şi a tehnicii.  

Din punct de vedere moral, matematica formează capacitatea aprecierii adevărului, obiectivităţii 

şi echităţii, creează nevoia de rigoare, discernământ şi probarea ipotezelor, dezvoltă nevoia de cu-

noaştere, de a înţelege. Se formează deprinderi de cercetare şi investigare, e stimulată perseverenţa. 

Matematica ne ajută să avem vieți ordonate și să prevenim haosul. Anumite calități cum ar fi 

creativitatea, vederea în spațiu, gândirea critică și abilitatea de a rezolva probleme sunt dezvoltate și 

întreținute de gândirea matematică. Matematica este leagănul tuturor creațiilor și creaturilor, fără de 

care lumea ar rămâne în inerție. Orice bucătar sau fermier, tâmplar sau mecanic, vânzător sau doctor, 

inginer sau cercetător, muzician sau magician folosește matematica în activitatea de zi cu zi. Chiar și 

animalele și insectele o folosesc în viața lor cotidiană: melcii în cochiliile lor, păianjenii în pânzele lor, 

albinele pentru a-și construi hexagonalele adăposturi. Există nenumărate exemple de modele matemati-

ce în tiparele naturii și în viața noastră cotidiană. 

Oriunde am privi, găsim dovezi palpabile ale prezenței matematicii în viața noastră. Este misiu-

nea noastră să îi facem pe copii să înțeleagă și îndrăgească acest domeniu și beneficiile matematicii în 

viețile noastre. 

prof. de matematică, Sanda Barbu  
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Integrarea rușilor-lipoveni în liceul nostru 
 

Lipovenii reprezintă un grup etnic de origine rusească care locuiesc în special pe teritoriul județu-

lui Tulcea dar pot fi întâlniți și în județele Brăila, Constanța, Iași, Suceava, Ialomița. Ei au ajuns în Româ-

nia în secolul al XIII lea, emigrând din Rusia fiind nemulțumiți de schimbările din cadrul Bisericii Ordo-

doxe Ruse realizate de Patriarhul  Nikon și reformele impuse de conducerea lui Petru cel Mare. 

În județul Tulcea se înregistrează cea mai mare comunitate de ruși-lipoveni din România, localita-

tea Sarichioi, de unde îmi înregistrez și eu rădăcinile.  

Integrarea rușilor-lipoveni în societatea româ-

nă a reprezentat un proces de lungă durată, datorită 

tradițiilor și obiceiurilor deosebite, neîntâlnite la ro-

mâni. Din punctul meu de vedere, în  ultimii ani, tra-

dițiile străbunilor noștrii nu mai sunt respectate, iar 

obiceiurile devin simple legende, astfel realizându-se 

o asimilare.  

Pentru a-și continua studiile tinerii își pără-

sesc ”satele mamă” fiind integrați în noile școli. În 

cadrul Liceului Teoretic “Ion Creangă”, integrarea 

rușilor-lipoveni este una foarte bună.  Liceul ne asi-

gură cele trei ore de limbă maternă și ora de religie 

de rit vechi, astfel dându-ne posibilitatea participării 

la olimpiade și concursuri interetnice.  

Din propria mea experiență pot afirma că li-

ceul poate fi numit unul tolerant. La adresa mea nu 

am înregistat acte rasiste sau de bullying, românii 

neavând vreo problemă cu aspectul meu fizic (păr de 

nuanță deschisă, ochi de culoare verde-albastru, piele 

deschisă la culoare)  și accentul specific sau respecta-

rea mea a obiceiurilor religioase cum ar fi purtarea 

permanent a cruciuliței la gât, închinarea realizată 

adânc și încrucișând diferit degetele, sărbătorile ser-

bate la diferență de 13 zile și ținerea cu strictețe a 

posturilor anuale.  

În concluzie, integrarea rușilor-lipoveni în liceului nostru este realizată foarte bine, neîntâmpinând 

dificultăți de nivel rasial.  
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Ivan Patzaichin- un exemplu de urmat 

 

„Totdeauna am fost mândru că sunt român şi bucuros să reprezint România. Întotdeauna am 

dorit să câştig, deşi foarte puţină lume ştie că nu uşor se câştigă şi foarte puţină lume ştie că nu am înce-

put aproape nimic cu dreptul, de fiecare dată trebuia să mi se întâmple ceva, şi trebuia să reiau lupta, să 

lupt din nou să realizez ceea ce mi-am propus.”  (Ivan Patzaichin) 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patzaichin a început să practice sportul la Tulcea. Ca sportiv, în cei 17 ani dedicaţi sportului de 

performanţă a câştigat peste 40 de titluri de campion naţional şi peste 30 de campion balcanic. A fost 

campion european în 1969. A cucerit de opt ori medalia de aur, de şapte ori pe cea de argint şi de alte 

şapte ori pe cea de bronz la Mondiale. 

Ivan Patzaichin este cvadruplu câştigător al medaliei de aur la cele cinci Olimpiade la care a par-

ticipat. 

Cele mai mari performanţe le-a obţinut la Jocurile Olimpice, la care a fost prezent la cinci ediţii, 

între 1968 şi 1984, cucerind de patru ori aurul olimpic: Mexic 1968, Munchen 1972, Moscova 1980 şi 

Los Angeles 1984 şi de trei ori medalia de argint (1972, 1980 şi 1984). 

În 1986 a devenit antrenor în corpul tehnicienilor de la lotul naţional al României, pentru că din 

1995 să devină coordonator al lotului naţional olimpic. A reuşit să câştige peste 100 de titluri ca antrenor 

al lotului naţional şi olimpic de kaiac-canoe, calitate în care a fost prezent la Olimpiadele din 1992 Barce-

lona, 1996 Atlanta, 2000 Sydney, 2004 Atena, 2008 Beijing, sub conducerea să obţinându-se peste 150 

de medalii olimpice, mondiale şi europene. 
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Este Maestru Emerit al Sportului şi Antrenor Emerit, dar şi preşedinte de onoare al Federaţiei 

Române de Sport Columbofil şi al Asociaţiei Hipice Eclipse Racing, asociaţie privată a crescătorilor de 

cai de curse. 

           Pentru promovarea şi dezvoltarea judeţului din care a plecat Patzaichin a înfiinţat Asociaţia "Ivan 

Patzaichin — Mila 23" şi “Rowmania”, organizaţii care se ocupă de promovarea ecoturismului şi a zone-

lor din Delta Dunării. 

          În anul 1990 i s-a decernat din partea Comitetului Olimpic Internaţional cea mai înaltă distincţie a 

acestui for, respectiv Ordinul Olimpic Colanul de Platină. În anul 2000 a primit Ordinul Naţional 

“Serviciul Credincios” în gradul de Ofiţer, iar în anul 2008 a primit Ordinul “Meritul Sportiv” în clasa I. 

În 2010 a fost distins cu Decoraţia Regală “Nihil Sine Deo”, primit prin ordinul Majestăţii Sale Regelui 

Mihai I, Şeful Casei Regale a României. Ivan Patzaichin a fost declarat Sportivul Secolului XX de fede-

raţia Internaţională de Kaiac-Canoe. 

Anul trecut, pe 18 decembrie, Ivan Patzaichin a devenit Cetăţean de Onoare al Bucureştiului, 

festivitate la care Cristina Neagu, Helmuth Duckadam şi Mircea Lucescu au primit aceeași distincție. 

Este cetăţean de onoare al localităţii natale, Mila 23, al municipiilor Tulcea şi Bucureşti. 

Ivan Patzaichin a fost decorat de preşedintele Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional "Steaua Ro-

mâniei" în grad de Cavaler, în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni. Aceasta este cea mai înaltă dis-

tincţie a statului român. 

Dar cine este omul Ivan Patzaichin? 

Exceptând meritele de mare sportiv, mare antrenor, Ivan Patzaichin este un om deosebit de mo-

dest. În marea-i modestie nu refuză nici o invitaţie în care să promoveze sportul şi micşarea. Astfel liceul 

nostru l-a avut ca invitat în urmă cu patru ani la o activitate educativă în care au fost elogiaţi sportivii de 

vază ai liceului, foşti şi actuali. 

Mulţumim, Ivan Patzaichin, că exişti! 
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Prof.  Veronica Zaharia 

                                                                           Liceul Teoretic “Ion Creangă”, Tulcea 
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Le virtuel 

 

À l’époque où le développement du monde virtuel nous offre des multiples possibilités d’être en 

permanence en communication, en interaction avec les autres, on doit se poser quelques questions: Qu’est

-ce qu’un monde virtuel?; Pourquoi se développe-t-il si vite?; Quels sont ses avantages?; Quels sont les 

dangers de ce monde? 

Cet article se propose de souligner quelques aspects importants pour la recherche des réponses à 

ces questions qui s’imposent dans la découverte de cet univers qui nous attire de plus en plus. 

On trouve la première réponse sur le monde virtuel dans sa propre définition. En visitant ce 

monde créé artificiellement par un logiciel informatique, on va découvrir une communauté d’utilisateurs 

présents sous forme d’avatars, c’est-à-dire la représentation des internautes. 

On se sent tellement attirés par le virtuel car on peut l’utiliser dans une variété de domaines: 

l’éducation, la culture, les sciences, l’art, l’architecture, le divertissement etc. C’est facile d’observer les 

avantages de cet univers qui nous fait découvrir les autres, qui nous satisfait la curiosité d’expérimenter et 

qui nous offre une sensation de relaxation. Mais, en même temps, est-ce qu’on se sent préparés pour le 

combat entre la raison et l’imaginaire? 

Prenons par exemple les relations virtuelles. Ce type de liaison est humainement limitée et im-

plique des frustrations. À un certain moment, la raison reprend l’initiative et le rendez-vous s’impose, car 

le côté virtuel ne constitue qu’une étape dans le processus de rencontre. C’est le moment où les idées 

créées par le virtuel se complètent ou s’opposent face à la découverte du réel : le corps, les gestes, le re-

gard, l’attitude, la voix etc.  

Est-ce qu’on continue la relation ou non? Ça dépend de la réalité. Si on trouve la compatibilité 

avec le scénario construit virtuellement, on la continue, sinon, on renonce, parfois, déçus, tristes ou peu-

reux de lier une nouvelle amitié, soit-elle réelle ou non. Ce sont des risques du virtuel qui peuvent toucher 

spécialement les jeunes, à côté d’autres périls, selon les psychologues. L’abus de réalité virtuelle peut 

avoir un fort impact psychologique (cauchemars ou stress) ou peut conduire à la perte de repères dans le 

monde réel. Les risques d’isolement, les addictions ou la confusion entre le réel et le virtuel représentent 

aussi des dangers. 

Quelle serait la voie pour éviter ces risques? Trouver, peut-être, la complémentarité entre les 

deux mondes et essayer à chercher sa propre vérité.   

Prof. Cîrîc Gena Monica      
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EXISTĂ PERFORMANȚĂ ȘI ÎN PANDEMIE 

 

Impresii legate de Olimpiada Internațională de limba rusă ca limbă străină 

 

Mă numesc Antonov Ecaterina, sunt elevă în clasa a XII-a B și am obținut locul III la Olimpiada 

Internațională de limba rusă la limbă străină. 

Poate vă întrebați în ce a constat această olimpiadă 

care mi-a confirmat încă o dată cât de importantă este 

cunoașterea unei alte limbi străine decât cele învățate în 

cadrul școlii. 

Să pornim de la motivul care m-a determinat să mă 

înscriu. După un parcurs de 8 ani în care particip la 

Olimpiada de Limba Rusă ca limba maternă, m-am gândit că 

este cazul să trec la nivelul următor, să mă autodepășesc cu 

alte cuvinte. 

În această privință, în luna septembrie a anului 2019, 

m-am înscris la olimpiada care avea să aducă cu ea multe 

emoții și nopți nedormite. Astfel după 4 testări scrise am 

trecut la următoarea etapă care însemna plecarea în Federația 

Rusă. Doar că următoarea etapă nu mai avea să apară pentru 

că se instaurase pandemia și frica generală care o însoțea. Desigur că a fost un șoc pentru mine, dar am 

încercat să mă bucur de această experiență și să înțeleg că unele lucruri din exterior nu le pot controla, ci 

doar îmi pot controla propriile emoții și gânduri. 

   Tocmai această situație nefavorabilă mi-a oferit o altă perspectivă, m-a învățat să fiu mai 

recunoscătoare, mi-am descoperit potențialul ascuns, m-a încurajat să fac schimbări, să deschid uși noi și 

să îmi clădesc încrederea și respectul de sine. Altfel spus, cuvintele mi-au consolidat convingerile, iar 

convingerile mi-au creat realitatea.  

Și chiar asta s-a întâmplat. În luna august 2020, m-a contactat pe mail Universitatea de stat Sankt - 

Petersburg să mă anunțe că se va continua în mediu on-line aceasta olimpiadă. 

Am fost foarte entuziasmată de veste și mi-am pregătit toate forțele pentru a trece cu bine peste 

etapele care urmau. Proba scrisă a cuprins 2 părți iar proba orală desfășurată pe aplicația Zoom a constat 

într-o discuție cu un reprezentant al Universității și implicit membru al olimpiadei. După o lună am primit 

rezultatele care au adus multă bucurie atât în sufletul meu, cât și în al celor apropiați. 

  Pe această cale vreau să mulțumesc familiei pentru sprijinul și iubirea necondiționată, iar doamnei 

mele profesoare Casian Nadea, pentru îndrumarea și dedicarea cu care m-a motivat să ajung acolo unde 

mi-am propus.  
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Un vis împlinit 

 

Mă numesc Listrat Alexandra, am vârsta de 15 ani, și studiez la Liceul Teoretic “Ion Creangă”, 

Tulcea, în clasa a IX-a B, specializarea științe ale naturii. Fac parte din comunitatea rușilor-lipoveni și 

sunt o fiică a satului Sarichioi, un lucru cu care mă mândresc enorm de mult. Cânt la un instrument rusesc 

numit „garmoșkă”, încă din copilărie, de aproape 6 ani.  

Mi-am descoperit pasiunea pentru muzică de la o vârstă fragedă. Am primit din partea părinților 

mei un acordeon de care m-am atașat foarte repede. Îmi plăcea să apăs pe clape și să iasă o combinație 

frumoasă de sunete. În Sarichioi îl avem pe domnul Bejenaru Pimon care cânta pe la nunți și diferite pe-

treceri, iar eu de fiecare dată când îl auzeam îl ascultam cu cel mai mare drag. I-am învățat și toate melo-

diile. Îmi plăcea enorm de mult felul în care cânta, mai ales cum cânta la garmoșkă.  

Prin clasa I am hotărât de una singură să merg la dânsul să învăț și eu să cânt. M-am dus la dom-

nul Bejenaru și prima interacțiune cu acest instrument a fost superbă, m-am atașat din prima clipă de el. 

Astfel, cu trecerea anilor, cu mult timp petrecut repetând și cu eforturi neobosite, am ajuns să cânt și eu la 

garmoșkă. Visul meu era împlinit! 

Îmi aduc aminte cu drag cum am primit prima mea garmoșkă. Era o zi de duminică, vorbeam cu 

părinții mei pe Skype (ei erau plecați în străinătate) și la un moment dat au venit bunicii mei acasă de la 

cumpărături. Țineau în mâna lor o cutie neagră (habar nu aveam ce poate să fie acolo). Au deschis-o și am 

văzut instrumentul care urma să devină o parte din mine. Am început să plâng de fericire, nu îmi venea să 

cred. Au fost niște clipe superbe. Nu aș fi crezut niciodată că voi avea o legătură așa puternică cu un in-

strument. 

În ultima vreme am 

participat la mai multe con-

cursuri, unde am realizat că 

toată munca depusă în trecut 

dă roade acum. Prin urmare, 

am reușit să obțin locul I la 

concursul „Sunetul Rusiei” și 

am obținut și o diplomă Gol-

den, la secțiunea instrumenta-

lă. Cel mai recent premiu ob-

ținut este locul III la concur-

sul „In memoriam Nicolae 

Pușcașu”.  

În afară de concursu-

rile legate de muzică particip 

și la olimpiadele/ concursurile 

organizate de Comunitatea 

Rușilor Lipoveni din Româ-

nia, unde am reușit să obțin 

de fiecare dată un loc important. Recent, a fost organizat concursul de Religie de rit vechi, unde, la faza 

națională, pe clasa a IX-a, am obținut locul II. 

Sper să pot inspira și încuraja alți copii să facă ceea ce le place și să-și urmeze inima. Poate pe 

moment, munca pe care o depui nu dă rezultate, dar pe viitor cu siguranță se va observa tot efortul depus! 

Mai multe puteți afla despre mine aici, din articolul celor de la Scena 9: https://www.scena9.ro/

article/alexandra-listrat-harmosca-lipoveni-sarichioi.  

Alexandra Listrat, clasa a IX-a B 

Liceul Teoretic “Ion Creangă” Tulcea 

https://www.scena9.ro/article/alexandra-listrat-harmosca-lipoveni-sarichioi
https://www.scena9.ro/article/alexandra-listrat-harmosca-lipoveni-sarichioi
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„CHIMIA – ŞTIINŢĂ SAU MAGIE?” 

Ediţia X ,CLUBUL COPIILOR MEDIAŞ  

Concursul naţional de chimie aplicată 2021 
 

 

 Concursul naţional de chimie aplicată „CHIMIA – ŞTIINŢĂ SAU MAGIE?” s-a deșfășu-

rat în acest an exclusiv on-line. Participarea a devenit o tradiție pentru elevii din liceul nostru încă 

de la ediția a II-a. La ediția din acest an toate lucrările cu care am participat au fost premiate la 

cele 3 secțiuni unde ne-am înscris  după cum urmează: 

Premiul I - ANTONOV ECATERINA, clasa a XII-a B, la secțiunea „Experimente şi amu-

zamente chimice” cu filmul „Titrarea acido-bazică” (https://drive.google.com/open?

id=18LkIXLAUartk9ZIz4PRzxm_F7AqdiD7S&authuser=0) și rezumatul aferent. 

Premiul I - GODEA ANDRA-FLORINA, clasa a X-a B-secțiunea „Noi şi chimia”- cu pic-

tura „Natura dincolo de galaxii”.  

            Premiul  al II-lea - CIOBOTARU ALEXANDRA, clasa a XI-a B -secțiunea „Noi şi chi-

mia”-cu pictura „Ustensila laboratorului de chimie suntem noi”.  

Premiul al II-lea - OMOCEA IOANA, clasa a XII-a B-secțiunea „Chimia ...altfel” cu foto-

grafia colaj „Determinarea acidității laptelui vegetal”. 

Premiul al III-lea - TĂNASE ANAMARIA, clasa a XII-a B-secțiunea „Noi şi chimia ”- cu 

pictura „Chimia este o știință exactă”.  

 Toate elevele studiază la specializarea ȘTIINTE ALE NATURII.  

 

                                                                         Profesor coordonator, Savu Liliana-Laura 

https://drive.google.com/open?id=18LkIXLAUartk9ZIz4PRzxm_F7AqdiD7S&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=18LkIXLAUartk9ZIz4PRzxm_F7AqdiD7S&authuser=0
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SPORT ȘI ÎN PANDEMIE la ”Peda” 
 

În perioada semestrului al II-lea, deși în condiții de pandemie, elevii sportivi din ca-

drul liceului nostru au participat la antrenamente, menținând contactul cu mingea/ salteaua 

de lupte/ringul de box în condițiile respectării prevederilor sanitare. Odată cu măsurile de 

relaxare au apărut și primele competiții sportive la care au participat cei pe care vreau să-i 

prezint.   

Fetele noastre de la box Andrei Roberta din clasa a XI-a C, Epure Alexandra, Parpă 

Loredana şi Stoian Paula din clasa a X-a E,  au participat în perioada 28 februarie -5 mar-

tie la Cupa României susţinută la Sibiu. Aici eleva Parpă Loredana a obţinut medalia de 

bronz iar Andrei Roberta obţine medalia de aur, calificându-se la Campionatul European, 

ce va fi organizat în luna septembrie în Muntenegru. 

 În perioada 8-11 aprilie, luptătorii noștri au participat la Cupa României categoria 

Juniori, organizată la Putna. Aici au luptat elevii Bogatu Cosmin şi  Petrișor Ionuț din cla-

sa a XI-a E, care deși accidentat, s-a clasat pe locul IV. O altă competiție importantă la 

lupte, unde care am avut reprezentanți, a fost Cupa României la categoria Cadeţi, organi-

zată la Piteşti. Aici s-a prezentat eleva Ivanov Elisabeta din clasa a X-a E. 

Tulcea a fost gazda 

Turneului final la volei 

categoria cadeți, organi-

zat în perioada 26-30 

mai. În componența echi-

pei tulcene sunt și elevii 

noștri de la clasa a X-a D, 

Sergiu Macovei, frații 

Alexandru și Marian 

Neacșu, Vlad Covaliov, 

Daniel Zotescu din clasa 

a XI-a B și nu în ultimul 

rând Gabriel Neculai din 

clasa a IX-a E. Ei s-au 

întrecut cu cele mai bune 

5 echipe din țară, clasân-

du-se în final pe locul IV. Iată și rezultatele meciurilor: CSȘ Tulcea- CTF București (0-3), 

LPS Bistrița- CSȘ Tulcea (1-3), CSȘ Tulcea- CSȘ Bacău (3-0), CSȘ Dej- CSȘ Tulcea     

(0-3), CSȘ Tulcea- CSȘ Blaj (0-3). 

Felicitări sportivilor și antrenorilor pentru efortul depus în timpul pregătirii în vede-

rea participării la  concursuri și în speranța revenirii la condiții de pregătire normale, la 

mai mare!   

Profesor, Szuchanszki Ștefan-Ivan 
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Simpozionul Național „Școala online-un zid sau o fereastră pentru viitorul copiilor 

noștri!?!” - Amara, 5 decembrie 2020 

 

Când am primit invitația am transmis-o mai departe elevilor clasei a XII-a B a cărei dirigintă 

sunt. Au acceptat provocarea Andrei Leonov și Ioana Omocea. Le mulțumesc și sunt mândră de 

rezultatele lor. 

Andrei Leonov a obținut premiul I pentru articolul „Perspectiva mea asupra prezentului” (diplomă, 

adeverința de publicare articol nr. 41/20.01.2021; ISBM 978-973-0-33666-5):  

Sunt elev în clasa a-XII-a dar simt că, pentru mine, cât și pentru colegii mei, liceul a luat sfârșit 

la mijlocul clasei a-XI-a, odată cu instaurarea carantinei generale și trecerea în mediul online de 

învățare. Farmecul liceului, ce pentru mine ajunsese în momentul său de glorie, a încetat subit, lăsând în 

urma lui dorințele deșarte și frenezia tuturor adolescenților ce poate nu au apucat încă să îl cunoască 

atât de bine. Sunt sentimente ce stau claustrate sub greutatea unei sintagme atât de deranjante, și anume 

„GENERAȚIA COVID”, o metonimie ce mă face să-mi doresc să mă fi născut mai devreme, sau poate 

într-un univers lipsit de această perioadă, deoarece nu sunt sigur că pot suporta integrarea mea în 

această categorie.  

În martie 2020 totul părea promițător pentru elevi și anul școlar era ca și încheiat. Putem spune 

asta deoarece perioada martie-iunie nu poate fi considerată școală având în vedere lejeritatea cu care s-

a abordat situația, atât în rândul elevilor cât și a cadrelor didactice, și incapacitatea de organizare și 

predare a materiei. A fost perioada „veseliei” dominată de o inconștiență generală, etapă, ce ca orice 

lucru frumos, avea să se sfârșească fiind succedată de începutul anului școlar următor. Sunt sigur că 

acest aspect deranjant era prezent și în sfera profesorilor care au trebuit să își perfecționeze metodele de 

predare cu care s-au obișnuit, unii dintre ei nefiind obișnuiți cu tehnologia. Pe de altă parte, aceștia se 

confruntă cu probleme mult mai mari decât tehnologia în sine și anume, elevii care o au deja la degetul 

mic. Dacă școala ne-a fost prezentată încă de mici ca fiind meseria noastră, unii „angajați” aleg să facă 

abuz în serviciu. Astfel, cadrele didactice au fost nevoite să suporte acest comportament din partea 

elevilor care dau, sau nu, dovadă de cooperare în timpul orelor de curs online. Majoritatea aleg să-și 

închidă camera și microfonul, pentru a face cu totul altceva în timp ce profesorul predă. De asemenea, o 

altă scamatorie este invocarea pretextului etern „NU ÎMI MERGE NETUL!!!”, pretext pe care până și 

eu m-am săturat să-l aud. Sunt lucruri ușor deductibile pe care oricine le-ar sesiza drept minciuni dar 

asta nu împiedică folosirea lor, până la urmă un motiv este un motiv, oricât de prost ar fi el. Cu toate 

acestea, odată cu trecerea timpului, lucrurile s-au schimbat puțin. Am sesizat îmbunătățiri în ceea ce 

constă modul de predare și platformele folosite, implicarea din ambele tabere fiind mai mare. Materiile 

principale sunt predate cu simț de răspundere dar tot sunt deranjat de supraîncărcarea programei 

școlare cu materii inutile pofilelor respective, fapt ce duce la o petrecere ineficientă a timpului dedicat 

studiului. Acest subiect inajustabil prezintă aspecte complexe și necesită o analiză aprofundată ce nu își 

are limitele în acest articol dar am simțit nevoia să-l precizez pentru a-l aduce totuși mai aproape de 

rezolvare sau măcar de atenția personalului responsabil! Altfel spus, sunt recunoscător că beneficiez de 

o educație serioasă în ce privește materiile principale profilului meu, cu precădere spre științe dar nu pot 

să exclud nici „limbă și literatura română”.  
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Matematica este o știință ce necesită scriere, fiind extrem de grea memorarea unui întreg 

exercițiu și calcularea lui în minte, de aceea s-a decurs la platforme extrem de utile ce prezintă tablă 

electronică. Un aspect ce trebuie menționat și fără de care interfața nu ar fi nici pe departe atât de utilă, 

este tableta grafică pe care unii profesori aleg să și-o achiziționeze din bani proprii, Ministerul Educației 

și Cercetării neputând să le ofere acest „lux”. Desfășurarea orelor de curs are loc pe platforme precum 

„Microsoft Teams”, „Classroom”, anterior „Zoom” și, după părerea mea, sunt potrivite pentru acest timp 

de activitatea deoarece nu prezintă o interfață complicată, fiind ușor de folosit, atât de elevi cât și de 

profesori. La modă sunt și platformele „Quizizz” și „Kahoot” unde completând chestionare pe anumite 

teme obții un anumit punctaj și chiar poți să dobândești anumite puteri, reprezentate prin animații vizual 

plăcute. Sper că această latură va evolua cât mai mult posibil sau poate se vor spre descoperiri alte 

metode mult mai interactive.  

În concluzie, școala online a fost și va fi o perioadă marcantă în viața mea, cât și a generației din 

care fac parte, perioadă ce și-a lăsat amprenta adânc în arhivele sistemului educațional global, conferindu

-i o nouă perspectivă, pe cât de înfiorătoare, pe atât de promițătoare. Sunt curios să văd cum va evolua. 

Mă pot compara cu un soldat din avangardă ce a luat întreg viforul „luptei” în piept, și care rănit, încă 

mai are nădejde rămasă pentru camarazii săi. 

Un rezumat al articolului a fost publicat în ziarul Ialomița din 18.02.2021/Cod ISSN 2360 -2929. 
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Ioana Omocea a primit premiul a II-lea pentru articolul „Generația online” (diplomă, 

adeverința de publicare articol nr. 41/20.01.2021/ISBM 978-973-0-33666-5):  

În școală introducerea Internetului și a tehnologiilor moderne a dus la schimbări majore în 

procesul de învățământ.  

Din punctul meu de vedere obiectivele școlii online au fost: creșterea eficienței activităților de 

învățare, dezvoltarea competențelor de comunicare și studiu individual. 

Avantajele pot fi multiple, ca de exemplu: nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre 

școală; se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee; copiii se obișnuiesc mai bine cu 

tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv; se pune mai puțin accent pe teorie și mai 

mult pe practică; copiii sunt mai odihniți; se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi; copiii nu 

mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult.  

Școala online are și dezavantaje: lipsa accesului la tehnologie pentru unii elevi și chiar profesori; 

mulți profesori au abilități limitate în utilizarea platformelor online; lipsa spațiilor potrivite pentru învățat 

online în unele locuințe mici, mai ales unde sunt mai mulți copii în familie și în special în mediul rural, în 

familii foarte sărace; lipsa concentrării la lecții online oprirea camerei sau/și microfonului de pe dispoziti-

vul pe care îl folosesc; se interacționează mai greu între copil și profesor, mai ales dacă elevul are dificul-

tăți în a înțelege ceva; copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor 

sociale și aptitudinile de socializare; copiii comunică mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și 

de mediul online, o problemă majoră a vremurilor actuale. Experiența mea cu școala online a întâmpinat 

atât lucruri frumoase dar și dificultăți. Dacă atunci când s-a implementat aceasta metodă de învățare 

programul era haotic ceea ce determina lipsa mea de concentrare la ore, acum, în cel de-al doilea an al 

învățării online mi se pare că totul este puțin mai organizat. Atât noi cât și profesorii suntem mai bine 

pregătiți poate și pentru că știm la ce să ne așteptăm.  

O experiență frumoasă din școala online pe care doresc să vi-o împărtășesc este “Săptămâna-

Școala Altfel” care pentru colectivul clasei mele a fost una inedită. Fiecare din confortul propriei noastre 

case ne-am străduit ca totul să iasă perfect, chiar dacă toate planurile noastre în ceea ce privește acea 

săptămâna au fost schimbate total. A fost vorba de adaptare și de îmbinarea activităților practice cu cele 

de importanță mondială. În cadrul acelei săptămâni am reușit să dezbatem și să aflăm mai multe despre 

acest virus, COVID-19.  

O experiență mai neplăcută a fost finalul anului școlar precedent. Festivitatea de încheiere nu s-a 

mai realizat, ceea ce ne-a întristat deoarece colectivul clasei mele este unul foarte unit, însă datorită 

acestui virus nu ne-am putut întâlni ca să ne bucurăm de reușitele colegilor noștri. Încheierea anului 

școlar s-a realizat doar printr-o conferința video alături de colegi și de doamna dirigintă. 

După părerea mea, orele online trebuie să se desfășoare mai interactiv, pentru a reuși să rămânem 

captivați până la sfârșitul acestora. Dacă elevii nu rămân atenți până la sfârșitul orei, aceștia riscă să 

rămână cu mari goluri în materie. Învățarea la distanță are nevoie de eficiență, deoarece planificarea ia 

mai mult timp și pretinde o atenție mai mare la detalii. Sunt necesare sarcini mai lungi date elevilor, care 

dau profesorului timp să-și organizeze predarea pe viitor.  
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Totuși trebuie ca elevii să își reducă timpul pe care îl petrec în fața calculatorului. Ei pot primi 

proiecte pe termen lung care să le confere autonomie.  

 

 

 

Ca profesor diriginte am dorit să împărtășesc cu colegii mei din alte județe experiența „Școala 

altfel-online” publicând articolul cu același nume (diplomă, adeverința de publicare articol 

nr.41/20.01.2021, ISBM 978-973-0-33666-5). 

 

 Profesor coordonator, Savu Liliana-Laura 

                                            diriginte la clasa a XII-a B, specializarea Științe ale naturii 
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