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EDITORIAL 

Un nou început 
 

Aceștia suntem noi, haretiștii. Elevii unui liceu 

care a trecut prin multe momente grele din cauza 

factorilor externi, dar care se mândrește cu o vechime de 

aproape 139 de ani, timp în care a format și pregătit elite, 
ce au adus premii onorabile. 

Din dorința de a prelua o nobilă tradiție și de a 
oferi generațiilor următoare de elevi un mijloc de 

afirmare, a fost inițiată revista „Aspirații”, ce a reușit să 
își continue drumul cu succes și într-un mod ascendent, 

marcând momentele semnificative din „viața” liceului 
nostru. Aceasta nu este o simplă revistă, ci este cea mai 

veche revistă școlară din Dobrogea, datând încă din anul 1906 sub numele de 
„Colnicul Hora”. Pe parcursul anilor, și-a schimbat numele, ajungând ca în anul 1967 

să se numească „Aspirații”. Cu toate acestea, scopul revistei a fost mereu același, și 
anume să le ofere șansa elevilor din colegiul nostru să publice un articol, să își facă 

auzită părerea! 
Și totuși, anul 2021 a fost primul an când revista nu a fost publicată… Însă, noi 

vom privi acest lucru ca pe o oportunitate de a avea „un nou început”. Această revistă 
va deveni o platformă pentru haretistul din ziua de astăzi pentru a putea să își spună 

atât frământările educaționale, cât și cele afective și nu numai. Va căpăta o voce care, 
cu siguranță, va fi auzită și problemele întâmpinate în școală vor putea fi rezolvate 

într-un mod mult mai eficient. Această revistă este o revistă realizată de elevi, 
bineînțeles, cu ajutorul profesorilor coordonatori, deci, haideți, dragi colegi, să ne 

punem amprenta și să ieșim din tiparele clasice și să creăm ceva inedit! Să ne arătăm 
ingeniozitatea, să ne ajutăm unii pe ceilalți, să povestim întâmplările noastre pentru că 

astfel îi putem inspira pe cei din jurul nostru. De acum înainte nu mai trebuie să fim 
constrânși de părerea celor care au niște principii destul de „învechite”, „celor cu 

ochelari de cal” și să putem aborda niște subiecte care ar putea părea, la o primă 
vedere, tabu, dar care să fie de actualitate și în interesul elevilor, atât din punct de 

vedere academic, cât și pentru entertainment, funfacts și multe altele!  

Totodată, privind dintr-o perspectivă diferită, revista ar putea deveni și o 
platformă de conectare a absolvenților ce au părăsit băncile școlii cu actualii haretiști, 

mai ales că, de acum încolo, revista se va găsi atât sub formă printată, cât și în format 
digital. Astfel, foștii noștri elevi pot vizualiza tematicile abordate în acest moment și 
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pot face o comparație între ceea ce a fost revista pe vremea lor, și ceea ce a ajuns la 

momentul actual. 
Adaptând ceea spunea și Spiru C. 

Haret și aducând la un nivel mai „mic”: 
„Cum arată astăzi revista, va arăta mâine 

școala”. Poate părea clișeic, însă, nu 
realizăm în adevăratul sens al cuvântului 

impactul pe care îl are revista „Aspirații” 
asupra noastră. Citind-o, veți vedea articole 

ale elevilor care fac parte din proiectele 
Erasmus+ ce se desfășoară în liceul nostru, 

și, în mod involuntar, veți dori să luați parte 
și voi la astfel de proiecte. Or veți citi 

articole legate de cluburile ce se desfășoară 
în școala noastră și veți dori să faceți parte 

din ele. O să puteți vedea rezultatele 
excelente la concursuri și olimpiade și veți 

fi inspirați să participați în următorii ani. 
Astfel, concurența dintre elevi o să crească 

din ce în ce mai mult, într-un mod pozitiv, elevii dând tot ceea ce au mai bun din punct 
de vedere academic, nivelul școlii noastre ridicându-se în acest mod. 

 
 

Vasile Oana,  
Clasa a XI-a C



Aspira

LITERATURĂ 

Mai-marii 
 

Cineva mi-a spus odată că

să fii macar puțin nebun ca să

profesor. Fără vreun motiv anume, i

dat dreptate inevitabil. Poate pentru c
întotdeauna mi-am imaginat profesorii ca 

fiind micii discipoli ai marilor cercet

scriitori, filozofi. Despre aceștia am auzit 
și citit multe lucruri ce nu privesc neap

operele lor sau viața prezentată într

formal, iar acestea consider că vor schimba 

cu siguranță păreri și impresii. 
Pentru început, sunt sigură

lumea a auzit de Frankenstein 

de Mary Shelley. Ei bine, la numai 16 ani, 

ea a fugit de acasă cu un bărbat însurat, 
Percy Shelley, care mai târziu îi va deveni 

soț. În ciuda eforturilor tatălui ei, fata a 

plecat în Franța și mai apoi în Elve
alături de iubitul său, fără să-

reputația sa sau a surorilor sale care riscau 

să rămână astfel nemăritate. Dragostea 

pentru acesta nu s-a încheiat nici dup
moartea sa prematură la doar 29 de ani. Se 

spune că trupul său a fost crematorizat, 

doar că inima sa pus și simplu nu voia s
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 literaturii – cine ar fi crezut?? 

a spus odată că trebuie 

in nebun ca să ajungi 

 vreun motiv anume, i-am 

dat dreptate inevitabil. Poate pentru că 
am imaginat profesorii ca 

fiind micii discipoli ai marilor cercetători, 

știa am auzit 
i citit multe lucruri ce nu privesc neapărat 

ă într-un stil 

ă vor schimba 

Pentru început, sunt sigură că toată 

enstein și implicit 

de Mary Shelley. Ei bine, la numai 16 ani, 

ărbat însurat, 
Percy Shelley, care mai târziu îi va deveni 

ălui ei, fata a 

i mai apoi în Elveția 
-i pese de 

ia sa sau a surorilor sale care riscau 

ăritate. Dragostea 

a încheiat nici după 
 la doar 29 de ani. Se 

u a fost crematorizat, 

plu nu voia să 

ardă, probabil din cauza calcifierii datorat
faptului că suferea de tuberculoz

Neimportant este motivul întrucât femeia i

a păstrat inima într-o bucată de m

purta cu ea necondiționat. Dup
sa, inima a fost găsită în sert

acesteia, înfășurată într-un poem de

soțului său. Percy Shelley i-a fost totodat

prieten lui George Gordon Byron, o alt
mare personalitate importantă

engleze. Relația dintre cei doi era una 

destul de strânsă, cei doi fiind,
putem numi în zilele noastre, „drinking 

buddies”. După moartea lui Shelley, dac

tot soția lui s-a ales cu inima ca suvenir, 

Byron a cerut craniul prietenului s

avea obiceiul de a le folosi drept potire, dar 

a fost din păcate refuzat. 

Teoreticianul romantismului 
autorul marelui roman „Les miserables”, 

Victor Hugo se pare că avea propriile sale 

metode de a da randament maxim. Lipsit 
de motivație și inspirație, chiar pentru 

conceperea operei sale de căpă

 

, probabil din cauza calcifierii datorată 
 suferea de tuberculoză. 

Neimportant este motivul întrucât femeia i-

ă de mătase și o 

ționat. După moartea 
ă în sertarul biroului 

un poem de-al 

a fost totodată 

prieten lui George Gordon Byron, o altă 
mare personalitate importantă a literaturii 

ia dintre cei doi era una 

, cei doi fiind, așa cum îi 
putem numi în zilele noastre, „drinking 

 moartea lui Shelley, dacă 

a ales cu inima ca suvenir, 

Byron a cerut craniul prietenului său, căci 

avea obiceiul de a le folosi drept potire, dar 

Teoreticianul romantismului și 
autorul marelui roman „Les miserables”, 

ă avea propriile sale 

metode de a da randament maxim. Lipsit 
ție, chiar pentru 

ăpătâi, Hugo se 
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închidea într-o cameră, gol, având doar 

hârtie și cerneală, poruncindu-le 

servitorilor să nu îl lase să iasă până nu 
termină un capitol. În cazul în care era 

foarte frig, bărbatul își călca pe inimă și își 

lua o pătură. Moartea sa a fost de-a dreptul 
o tragedie pentru lumea literaturii, dar nu 

numai. În ziua înmormântării lui, toate 

bordelurile din Paris au închis pentru a ține 

doliul. Motivul, evident: de a plânge unul 
dintre clienții fideli.  

Un alt nume cu o mare rezonanță 

precum Goethe se pare că a creat mare 

zarvă în rândul îndrăgostiților pe la 
sfârșitul secolului al XVIII-lea. Romanul 

său, „Suferințele tânărului Werther” scris 

la doar 24 de ani în doar 6 săptămâni, 
devenise un trend internațional de ”cum să-

ți manifestezi dragostea față de persoana 

iubită”. Așadar, protagonistul operei se 

sinucide împușcându-se în cap datorită 
problemelor create de triunghiul amoros în 

care se afla, devenind evident un exemplu 

pentru toți cavalerii vremii aceleia. 

Datorită numeroaselor cazuri de 

sinucidere, cartea a fost interzisă în mai 

multe țări, inclusiv Italia și Danemarca. 
O problemă existentă și în zilele 

noastre se pare că bântuie și trecutul, 

ajungându-l și pe Alexandru Pushkin. 
Jocurile de noroc erau la ordinea zilei 

pentru marele scriitor rus care, nefiind 

întotdeauna câștigător, își pierdea mai apoi 

nopțile, stând nedormit ca să scrie 
încontinuu și să-și plătească datoriile. Era 

totodată și un mare iubitor al duelurilor, 

pasiune care i-a marcat și sfârșitul. 

Deși probabil considerați genii 
extraterestre datorită calităților 

excepționale și datorită amprentei lăsate în 

istorie, Shelley, Byron, Hugo, Pushkin, toți 
au fost, sunt și vor fi oameni, fiecare cu 

ciudățeniile sale, fapt care, în opinia mea, 

nu le face să le scadă din valoare, ba cu 

atât mai mult, devin din ce în ce mai 
interesanți. 

Stoian Cosmina Bianca, 

                                 Clasa a XI-a C
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LITERATURĂ 

Literatura feminist
 

Prin creațiile lor, o multitudine de 

femei au reușit să schimbe perspectiva 
societății asupra lor, luptând pentru drepturi 

egale, prin intermediul publicațiilor în reviste 

în situație incipientă, ca mai apoi s

dezvolte în cărți recunoscute și de marii critici 
din vremurile respective. Secolele XIX 

au fost decisive pentru statutul social 

politic, în acea perioadă țările începând s
aprobe dreptul la vot al femeilor. O mare 

influență asupra acestor schimbări au avut

scriitoarele care au reușit să expun

cotidiană a femeii, reliefând dependen
o figură masculină, având ca repercusiune 
suprimarea implementării educației 

rândul fetelor. 

Primul roman feminist din literatura 
română a fost Patimi scris de Sofia N

prima femeia căreia i-a fost permis

susținerea examenului de Bacalaureat în

liceu de băieți. Autoarea își portretizeaz

personajul principal feminin, Matilda, printr

un proces complex, dizolvând imaginea 
femeii adulterine, atât de stereotipară
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Literatura feministă - o altfel de poveste 

iile lor, o multitudine de 

perspectiva 
ii asupra lor, luptând pentru drepturi 

țiilor în reviste 

, ca mai apoi să se 

și de marii critici 
din vremurile respective. Secolele XIX și XX 

isive pentru statutul social și 

țările începând să 
aprobe dreptul la vot al femeilor. O mare 

ări au avut-o 

ș ă expună viața 

 a femeii, reliefând dependența sa de 
, având ca repercusiune 

ției și în 

Primul roman feminist din literatura 
 a fost Patimi scris de Sofia Nădejde, 

a fost permisă 

inerea examenului de Bacalaureat într-un 

și portretizează 

personajul principal feminin, Matilda, printr-

un proces complex, dizolvând imaginea 
femeii adulterine, atât de stereotipară în proza 

românească. Prin intermediul operei sale 
transpune o nouă perspectivă

secolului XIX, având în prim plan povestea 

Matildei, soția boierului Mustea, care sufer

din cauza monotoniei crunte a vie
astfel renunță la familie de dragul rela

extraconjugale pe care o are 

continue viața la oraș. Romanul exemplific
patimă în sine, prin intermediul c

prezintă și patimile personajelor, construite 

impresionant, punând în lumin

Matildei față de bărbatul iubit, dar 
excentricitatea vieții orășenești.

Singurul roman al scri

americane Sylvia Plath, Clopotul de sticl

este o ficțiune autobiografică
viața lui Esther Greenwood, reliefând 

evidenta asemănare dintre personajul 

construit și autoare. Publicat ini
pseudonimul VictoriaLucas, opera prezi

paralelă a vieții Sylviei Plath, centralizând 

teme precum depresia și machismul societ

de la acea vreme. Esther dispune de o 
varietate de oportunități, obține o burs

 

. Prin intermediul operei sale 
 perspectivă a femeii din 

secolului XIX, având în prim plan povestea 

ia boierului Mustea, care suferă 

din cauza monotoniei crunte a vieții rurale, 
 la familie de dragul relației 

extraconjugale pe care o are și alege să-și 

Romanul exemplifică o 
 în sine, prin intermediul căruia se 

i patimile personajelor, construite 

impresionant, punând în lumină pasiunea 

rbatul iubit, dar și pentru 
ășenești. 

Singurul roman al scriitoarei 

Clopotul de sticlă, 

iune autobiografică, care ilustrează 
a lui Esther Greenwood, reliefând 

nare dintre personajul 

i autoare. Publicat inițial sub 
, opera prezintă o 

ii Sylviei Plath, centralizând 

și machismul societății 

de la acea vreme. Esther dispune de o 
ți, obține o bursă timp 



Aspira

de o lună prin a lucra la o revistă

renume din New York, având parte de cadouri 
aduse periodic de către organizatori.

În ciuda acestora, protagonista nu se poate 

bucura de viața în marele oraș, lovindu

persoane care nu o pot înțelege și de 
misoginismul crunt atât pe plan profesional, 

cât și pe plan personal. Eșecurilor care î

face apariția pe parcursul acțiunii, o vor 

închide pe Esther într-un univers propriu, 
făcând analogie cu titlul operei, Clopotul de 

sticlă.      

Acesta coboară gradul asupra 
existenței lui Esther, din interiorul c

poate vedea lumea care o înconjoară

poate ajunge la ea, fiind un clopot care îi 

spulberă ființa într-un aer irespirabil. Îi 
blochează toate funcțiile corpului la nivel 

psihologic, împiedicându-i func

simțurilor în adevăratul sens al cuvântului.

Anvergura feminismului se întinde în 
prezent pe toate planurile, apropiindu

ce în ce mai mult de egalitate. Eforturile din 

rândul scriitoarelor contemporane sunt vitale 
pentru exemplificarea perspectivei femeii din 
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 prin a lucra la o revistă de mare 

te de cadouri  
tre organizatori. 

În ciuda acestora, protagonista nu se poate 

ș, lovindu-se de 

și de 
misoginismul crunt atât pe plan profesional, 

urilor care își vor 

țiunii, o vor 

un univers propriu, 
Clopotul de 

 gradul asupra 
ei lui Esther, din interiorul căruia 

care o înconjoară, dar nu 

poate ajunge la ea, fiind un clopot care îi 

un aer irespirabil. Îi 
iile corpului la nivel 

i funcționarea 

ratul sens al cuvântului. 

minismului se întinde în 
prezent pe toate planurile, apropiindu-ne din 

ce în ce mai mult de egalitate. Eforturile din 

rândul scriitoarelor contemporane sunt vitale 
pentru exemplificarea perspectivei femeii din 

viața cotidiană. Elena Vlădă

dintre autoarele literaturii române

contemporane care aduce la via
în fiecare zi prin proiectele pe care le 

direcționează, precum premiile Sofia 

Nădejde, destinate exclusiv scriitoarelor.   

 

 

ădăreanu este una 

tre autoarele literaturii românești 

contemporane care aduce la viață feminismul 
în fiecare zi prin proiectele pe care le 

, precum premiile Sofia 

dejde, destinate exclusiv scriitoarelor.    

Latif Ailin,  
Clasa a X-a B 
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Concursul National de poezie “Panait Cerna” 
 

Dima Gabriela-Fiorela, 18. Elevă aLiceului 
Teoretic “Ion Creangă”, clasa a XII-a, profil învățători-

educatoare. Ca temperament și construcție, sunt un melanj 

asimetric între Doamna T. și Ileana din “Nuntă în cer“. 

Împrumut și îmi atribui cu egoism orice capriciu și 
dispoziție a toamnei, sub zodia căreia mă aflu din toate 

perspectivele. Mă definesc prin cuvânt; tot ce scriu e doar 

o lectură conștientă a identității mele. Imaginația mea 

dezordonată e legată de o intensitate intrinsecă ale cărei 
coordonate nu mi s-au revelat complet; încă mă caut. 

Însumat, cochetez cu artele și mă joc cu cuvintele (iar ele 

cu mine). 
           Din cele adunate în anii de liceu, menționez premiul 

al II-lea la faza județeană a Olimpiadei de lectură ca abilitate de viață, obținut în anul școlar 2018-

2019, mențiunea de la Concursul de poezie “Ars nova” din toamna lui 2019, participarea din finele 

anului 2020 la Concursul de poezie “408” organizat de Facultatea de Litere a Universității din 
București și recentul premiu “Aegyssus” din cadrul Concursului de poezie “Panait Cerna“, acordat 

poemelor ce umplu următoarele rânduri: 
 

 

 

În mine se mai vorbește și astăzi despre tine – Lucian Blaga 

 
 

Dezlegare 
 
Poate că așa se citește de fapt:  

cu buzele strivite pe carte, 

umplute de seva stihurilor 

și de amăreala paginilor, 
ce nu au mai lăsat 

cuvintele să zboare. 

Poate că așa se dezleagă Universul: 
cu urechea lipită de pământul rece 

și gura amorțită într-un mușuroi 

ce murmură spart 

aceeași tăcere în care se găsesc 

ca-ntr-un mănunchi 

cheile lumii. 

Poate că așa te-am și cunoscut: 

cutreieram cu buza mea de sus, 
întredeschisă de dorul buzei-pereche, 

și te-ai întâmplat; 

 
Gura mea s-a-nchis peste a ta 

și de atunci dezleagă,  

te dezleagă și se leagă 

prin tine. 
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Psalm păgân 
 

Mirosul acela de lumânări proaspăt stinse 
și usturimea ce-am simțit-o imediat în buricele degetelor – suvenir din copilărie, 

privirile sfinților scurse pe dresurile mele roase 

(niciodată nu m-am dezvățat din mersul pe lângă pereți 

și nici din neatenție 
și nici din ocolirea scaunelor ce mi se încurcau printre pași), 

distanța dintre mine și dreapta în care te aflai tu, 

mă murdăreau. 
 

Simțeam cum mi se târăsc în vene morțile 

și pustiul pentru care mă rugasem să scap; 

nu înțelegeam de ce trebuie să fie frig și tu departe, 
când am fi putut încălzi tot locul dacă mi te-ar fi apropiat. 

 

E dureros să te privesc de la depărtare: 
doar talazuri ce duc tristețea unui trecut pe care îl porți în tine; 

ochii tăi albaștri de evreu căptușiți lângă buza mea burgheză 

rujată, de fecioară medievală izgonită – o vrăjitoare 

care alerga după obrazul tău supt și cu peri aspri, 
cum aleargă alții după mântuire. 

 

Și încă te caut. 

dacă ai fi lângă mine 
la o pătrățică oarecare distanță, 

eretica din mine și-ar lăsa capul pe umărul tău 

și ar fi atât de bine, atât de bine! 
Și nu aș mai regăsi în mâna ta albă, privită de departe, 

noroiul care ne compune 

care curge din noi și prin noi ca un cimitir după ploaie 

cu toate unghiile murdare ale bunicilor noștri 
pe care le-am șters din amintire. 

 

Eu nu vin de unde vine gura preotului care crede. 
Nu am fost plămădită în ceruri și nu am căzut pentru că mi-am urmat natura. 

Eu am crescut ca o pâine caldă din noroi 

pusă sub soarele care m-a mângâiat și m-a ars, 

și nu sub lumina de incubator a unei făpturi cerești. 
Nu cunosc cerul și nu-l pot cunoaște. 

Mă ustură, ca lumânările, tot ce-și proclamă puritatea. 

 



Aspirații, nr. 82 – februarie 2022 

 

 
10 

 

Sărută-mă, să simt gustul sângelui curs în pământuri; 

n-am nevoie de împărtășania coaptă în speranțe deșarte. 

Privește-mă, nu mă lăsa, nu mă abandona unde nu mă pot găsi. 
Cuprinde-mă în absența luminii și învață-mă rugăciunile tale. 

Curăță-mă cu toată durerea care curge în noi și pe care o săpăm mai departe. 

Nu-i așa că acesta e raiul, mâna ta tremurândă? 

 

O mie nouă sute două mii 
 

Amintirile – trei cuburi de zahăr 
așezate, amestecate, topite,  

risipite în cafeaua neagră 

pe care o beau în fiecare dimineață, fără regret,  

fără să-mi pun întrebări, cu ochii închiși, 
cu frica de a nu mai rătăci stinsă imediat pe limbă, 

în amorțeala absolută a acelor  

ce înțeapăincertitudinile; 

Nicăieri 
 

Niciodată nu am înțeles frica 

oamenilor de a muri –  
până la tine. 
 

Nimic nu îmi concretizează existența 

mea, a lumii, a vieții, a morții, 
mai mult decât prezența sau absența ta –  

singurul ceas pe care îl port, 

singura frânghie de care mi-e teamă 

și de care mă agăț pentru a mă salva. 
 

Nicicând nu eram cu adevărat sătulă 

nici de înțeles, nici de simțire, 

nici de tot universul care îmbrăca hainele tale 
și nu cred că aș fi înțeles 

nici măcar fărâme din această bucurie 

dacă nu mi-ai fi fost. 
Nimeni nu-mi poate face rău, 

nicicând nu mi-a fost teamă de moarte, 

nimic din ce se poate cunoaște nu-mi e străin, 
dar niciodată nu am înțeles frica  

oamenilor de a muri –  

până la tine, 

a cărui absență 
înseamnă neantul. 

 

moi baloane de săpun 
sparte în vid. 

Închid din nou ochii  

- mi se pare că a mai rămas deschis un rând –  

și înghit, înghit cuminte toată lingurița; 
nu mă gândesc la ce s-a întâmplat 

nu mă gândesc la ce se întâmplă. 

Amintirile - un post de radio interzis –  
care te fac să dezertezi întâia oară. 
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Androgin 
 

Iubitule, 
imaginează-ți 

că suntem din nou la începuturi. 

Sunt bucată din tine, 

sunt tu prelungit cu două mâini, 
două picioare, o gură de sărutat, 

același glas în două piepturi 

care frământă aerul cu același cuvânt: 
iubire 

Apropie-te de mine, 

continuă-ți coloana în sângele meu, 

developează-mi amintirile ca și când ți-ar 
aparține, 

iar mințile noastre nu ar fi fost nicicând 

despărțite.  
 

Pune-ți mâna aici: 

rană pe rană, piele pe piele, 

și coase-mă cu trupul tău: 
din coasta ta sângerândă să-ți rupi 

din nou, suflare pentru pântecele meu, 

pentru pieptul meu, pentru tălpile mele, 

pentru grădina în care trebuie să mă plămădești 
din pământul care ne curge în vene 

și din cuvintele care leagă punți 

între noi și Infern.  

 
Iubitule, 

privește-mă, așa cum sunt 

murdară și atât de îndrăgostită: 
tot universul se închipuie 

cu forma ta și de aceea 

nu pot să nu-l iubesc 

cu coastele mele care se zbat 
în carnea ta, dorind-o 

mai aproape, din ce în ce mai aproape, 

atât de aproape până ce uit 
că a trebuit, vreodată,  

în această eternitate scurtă 

să fim rupți, pierduți unul de altul, 

îmbăiați în suferința de a nu putea fi 
decât pentru o clipă - de la prima la ultima 

suflare, 

unul în brațele celuilalt. 

 
Autoportret în icoană 

 

Transparența înșelătoare a ființei mele 
căptușită cu vene flămânde, rătăcitoare, 

crescute-rădăcini sub pielea-mi 

însângerată, înnobilată, 

de viul care o traversează.  
Sângele alb prelins din trupul pâinii 

frânte, spartă-n firmituri: aștrii 

cei căptușiți în plapuma neagră  

a ființelor noastre, asemeni călăuzelor  
din întunericul ce ne-ncheagă. 

 

Mâinile-mi urcă, prefăcute-n anafură, 

pierdute în cupa privirii tale 
și sărutate cu patima beției dintâi, 

a pâinii îmbrățișate în vin, 

a gurii ce se deschide ca-n fața unei icoane.  
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Nu era nimic în jurul meu; 

poate doar liniștea se mai dilata 
- un cocon diform -  

pe conturul incert  

al trupului meu. 
 

Îmbătrânisem 

și toată mierea 

brațelor mele, ochilor mei, coapselor mele

se scurse în văi neștiute 
ce-mi îngălbeniseră pielea 

cu foșnet de frunze apus 

în nervurile-mi în care 

mă ascunsesem. 
 

Asistam la toamna 

uscată a trupului meu 
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Întomnare 

elor mele, ochilor mei, coapselor mele 

nemângâiată de farduri, 

nemânjită de lacrimi, 

topită în palmele-mi 
arse de zgomotul verii, 

și de lumina crudă 

ce mi-a întunecat privirea. 
 

Așteptam în amorțirea 

prelungită până la sugrum 

cu gâtul frânt de gânduri 

și cu tălpile îmbibate de plăcerea 
transformată-n scrum. 
 

Încă fărâmițez cu pumnii tăcerea

și simt cum, bolnăvicioasă, 
îndoiala crește-n mine, 

într-un glas molcom, ce tânguie

căderea ultimei frunze. 

 

ăcerea  

ăcerea 

un glas molcom, ce tânguie 
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LIMBI  STRĂINE 

David Fincher and 
 

approach is highly known in the film industry, with unique ways of 

cinematography, lighting, story structure, and music. Low lighting, 

tracking shots, multiple plot twists, and emotionally visceral film scores are all staples of his work. 
A true legend. 

So, follow me into discussing his 

Award Winner Brad Pitt!  

 

 

 

Two detectives work on a case that 

involves a killer that plays with their minds, 

but he isn’t an usual one. 

This movie follows the fascinating 
story of two detectives trying to solve a series 
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David Fincher and Brad Pitt 

David Fincher is an 
American film director. His 

films, mostly psychological 

thrillers, and biographical 

dramas, have received forty 
nominations at the Academy 

Awards, including three for 

him as Best Director. 

Fincher's filmmaking 
ighly known in the film industry, with unique ways of 

cinematography, lighting, story structure, and music. Low lighting, 

tracking shots, multiple plot twists, and emotionally visceral film scores are all staples of his work. 

nto discussing his three masterpieces starring the well-known 

 

SE7EN 

Two detectives work on a case that 

involves a killer that plays with their minds, 

This movie follows the fascinating 
story of two detectives trying to solve a series 

of murders with an unifying theme, 

being the theme of the SEVEN deadly sins.
The acting is fantastic, with Morgan 

Freeman giving one of his best performances 

as an old detective and Brad Pitt in one of his 
finest parts, with his acting abilities on show 

in his explosive acting during the end.

Unlike many other films released at 

the time and before, Se7en avoids gore and, 
as a result, becomes even more terrifying. The 

general public has been desensitized to 

violence and gore throughout time. What 

would have been deemed terrifying in the 
1950s is nothing compared to what we have 

today. Rather than presenting the aftermath of 

the crime, filmmaker David Fincher employs 
a Hitchcockian technique: by not showing the 

aftermath of the heinous deeds done, Fincher 

 

tracking shots, multiple plot twists, and emotionally visceral film scores are all staples of his work. 

known Academy 

of murders with an unifying theme, which 

being the theme of the SEVEN deadly sins. 
The acting is fantastic, with Morgan 

Freeman giving one of his best performances 

d detective and Brad Pitt in one of his 
finest parts, with his acting abilities on show 

in his explosive acting during the end. 

Unlike many other films released at 

the time and before, Se7en avoids gore and, 
as a result, becomes even more terrifying. The 

eneral public has been desensitized to 

violence and gore throughout time. What 

would have been deemed terrifying in the 
1950s is nothing compared to what we have 

today. Rather than presenting the aftermath of 

the crime, filmmaker David Fincher employs 
tchcockian technique: by not showing the 

aftermath of the heinous deeds done, Fincher 
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allows our minds to do the heavy work of 

figuring out what occurred and how it must 
have felt. Fincher also goes to great lengths to 

concoct the most revolting ways for a

to die, albeit some of them are obviously 

benign. 
But the most impressive feat of all, 

David Fincher does something impossible: he 

makes the villain seem like a hero. He makes 

 
 

 

 

This movie is narrated by Edward 

Norton who plays a man that is struggling 
with his day-to-day life. That is until he meets 

Tyler Durden with whom he creates a fight 

club. As the fight club gets bigger and bigger 

things get increasingly out of control and we 
are led to a huge plot twist ending. 

Firstly, I thought that this movie is 

going to be literally about a fight club,
had so much of a deeper meaning than that. 

Tyler Durden created fight club as an 

anti-establishment statement, lower class 

being allowed to be individual against 
America’s franchises, but the great irony 
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allows our minds to do the heavy work of 

figuring out what occurred and how it must 
have felt. Fincher also goes to great lengths to 

concoct the most revolting ways for a person 

to die, albeit some of them are obviously 

But the most impressive feat of all, 

David Fincher does something impossible: he 

makes the villain seem like a hero. He makes 

the villain to look like he won, even though is 

clearly that he lost. And that's terrifying. We 
all have parts of ourselves that we try to hide 

and pretend don't exist. These types of 

villains hold up a mirror and say, look. This is 

you.. 
Se7en remains one of the most 

disturbing, beautifully written

course sick movie I have ever watched.

FIGHT CLUB 

This movie is narrated by Edward 

Norton who plays a man that is struggling 
life. That is until he meets 

Tyler Durden with whom he creates a fight 

club. As the fight club gets bigger and bigger 

out of control and we 

I thought that this movie is 

club, but it 
had so much of a deeper meaning than that.  

Tyler Durden created fight club as an 

statement, lower class 

being allowed to be individual against 
America’s franchises, but the great irony 

comes with anarchistic revolution becoming a 

franchise itself. 
As fight club starts Project Mayhem it 

becomes everything that Tyler is against, with 

favoritism, dictating, positions of hierarchy, 
and more fight clubs getting open in America, 

becoming a franchise. 

The idea of anti

becomes a consumerist idea, with Tyler 
electing himself as an unchecked Messiah of 

anti-establishment masses. 

With a great story telling, we are put 

in the shoes of The Narrator making us just as 
shocked as he was when the big reveal 

happened. 

It wasn’t until the end when
how good this movie actually was. 

Throughout the film it gave you hints at what 

was really happening and then 

in a big way at the end. 
Fight Club is for those who are sick 

and tired of their lives with no meaning and 

are looking for truth in this world we live in.

 
 

 

the villain to look like he won, even though is 

d that's terrifying. We 
all have parts of ourselves that we try to hide 

and pretend don't exist. These types of 

villains hold up a mirror and say, look. This is 

Se7en remains one of the most 

beautifully written, directed and of 

k movie I have ever watched. 

stic revolution becoming a 

As fight club starts Project Mayhem it 

becomes everything that Tyler is against, with 

, dictating, positions of hierarchy, 
and more fight clubs getting open in America, 

f anti-consumerism 

becomes a consumerist idea, with Tyler 
electing himself as an unchecked Messiah of 

With a great story telling, we are put 

in the shoes of The Narrator making us just as 
shocked as he was when the big reveal 

end when I realized 
how good this movie actually was. 

Throughout the film it gave you hints at what 

was really happening and then paid them off 

Fight Club is for those who are sick 

s with no meaning and 

are looking for truth in this world we live in. 
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THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON
 

This movie is like a perfect final 

goodbye. A warm, lingering hug that’s just 
tight enough to ensure comfort, but never 

painfully rigid. it’s bitter, it’s sweet, and it 

knows when to let go. 
Benjamin Button (Brad Pitt) is born 

under extraordinary circumstances as an old 

man in a New Orleans nursing facility and 

matures backward. He meets Daisy (Cat
Blanchett), a child who comes and goes in 

and out of his life as she grows up to be a 

dancer,. Though he has many strange events 

in his life, it is his bond with Daisy, and the 
hope that they will meet at the appropriate 

time. 

I love this film so much purely for its 
sentimental value and melancholy theme 

laced throughout. An incredibly touching film 

that philosophizes about the cruel and 
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THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON 

 

This movie is like a perfect final 

goodbye. A warm, lingering hug that’s just 
ensure comfort, but never 

painfully rigid. it’s bitter, it’s sweet, and it 

Benjamin Button (Brad Pitt) is born 

under extraordinary circumstances as an old 

man in a New Orleans nursing facility and 

matures backward. He meets Daisy (Cate 
Blanchett), a child who comes and goes in 

and out of his life as she grows up to be a 

dancer,. Though he has many strange events 

in his life, it is his bond with Daisy, and the 
hope that they will meet at the appropriate 

rely for its 
sentimental value and melancholy theme 

laced throughout. An incredibly touching film 

that philosophizes about the cruel and 

unyielding mistress that is age, and how 

Benjamin is shaped by the wonderful people 
around him. There is no other film 

Brilliant story, acting, set design, 

going to last through the years, and of course, 
this movie won’t be anything without Brad 

Pitt’s and Cate Blanchett’s chemistry.

I find it difficult to express my love 

for this story. It’s lively and
characters, unapologetic warmth, and subtle 

kindness all make this film feel like home. 

there’s zero vindictive content and an 

abundance of subtle strength. life happens. it 
burns, it stings, it aches, and we keep moving. 

it dances, it teaches, and it listens. we move 

with it. 
Benjamin Button is about many 

things, but the most essential thing to me is 

the persistence of love. Material belongings 

don't matter while you're drawing your last 
breaths; it's people who loved you si

who accompany you when the time comes. It 

doesn't matter if the affection comes from an 

elderly friend, a former lover, a mother, a 
boat captain, or a soulmate

Mocanu Andrada,

 

unyielding mistress that is age, and how 

Benjamin is shaped by the wonderful people 
around him. There is no other film like this. 

Brilliant story, acting, set design, which is 

going to last through the years, and of course, 
this movie won’t be anything without Brad 

Pitt’s and Cate Blanchett’s chemistry. 

I find it difficult to express my love 

for this story. It’s lively and flawed 
characters, unapologetic warmth, and subtle 

kindness all make this film feel like home. 

there’s zero vindictive content and an 

abundance of subtle strength. life happens. it 
burns, it stings, it aches, and we keep moving. 

it listens. we move 

Benjamin Button is about many 

things, but the most essential thing to me is 

the persistence of love. Material belongings 

don't matter while you're drawing your last 
breaths; it's people who loved you sincerely 

who accompany you when the time comes. It 

doesn't matter if the affection comes from an 

elderly friend, a former lover, a mother, a 
or a soulmate

Mocanu Andrada, 

Clasa a IX-a B 



Aspirații, nr. 82 – februarie 2022 

 

 
16 

RECENZIE FILM 

6.9 pe Scara Richter 
 

 

6.9 pe scara Richter este un film 

haotic, scris și regizat de către Nae Caranfil, 

unul dintre regizorii contemporani ai 
României 

Comedia muzicală se învârte în jurul 

lui Tony, un tânăr actor a cărui viață pare să 
se confrunte cu mai multe provocări decât și-

ar fi dorit: primește rolul principal într-o piesă 

de teatru și s-a mutat recent într-un nou 

apartament cu soția sa, Kitty. Tony va 

descoperi rapid că blocul este considerat 
riscant în cazul unui cutremur, ceea ce îi va 

agrava seismofobia deja ajunsă limita. Pentru 

a complica lucrurile și mai mult, Edi, tatăl lui 

Tony care l-a abandonat când avea doar cinci 
ani, își dorește brusc să se împace cu fiul său. 

Cu toate ca acțiunile in sine nu 

reprezintă neapărat umorul filmului, limbajul 
este unul amuzant și deopotrivă antrenant. 

6.9 pe scara Richter este un film ce 

merita vizionat, fiind regizat de unul dintre 

ultimii regizori romani, Nae Caranfil; 
asemăndu-se din punct de vedere atât al 

esteticului, cât și al poveștii cu filmul 

Alejandro González Iñárritu „Birdman” sau 

cu filmul Mark Webb „500 days of summer”, 
cu toate acestea influențele românești 

simțindu-se.  

 

Filantropica 
 

 

„A fost odată un oraș în care 

locuitorii se împărțeau în prinți și cerșetori. 

Între aceste două lumi nu existau decât câini 

vagabonzi. Ei formau clasa de mijloc.“ 

 
Nae Caranfil, unul dintre notabili 

regizori romani, ne introduce în lumea 

cerșetorilor prin Ovidiu Gorea, interpretat de 

Mircea Diaconu, un profesor de liceu de 
limba română. „Viața mea este de …cacao”, 

spune un bărbat nefericit care își disprețuiește 

atât meseria cât și studenții pe care ii are. 

Acesta trăiește de azi pe mâine, este inadaptat 

social, și caută refugiu în literatură, publicând 
din banii lui volumul de proză „Nimeni nu 

moare pe gratis”, ce ajunge un eșec. Când se 

îndrăgostește de un model (Viorica Vodă), 
sora unui elev care urmează să fie 

exmatriculat, lucrurile capătă o semnificație 

iluzorie. 

Astfel îl întâlnește pe Pepe, care îi 
oferă un loc de munca în „domeniul 

cerșetorilor”, iar acesta îi schimba viața.  
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Un produs al Noului Val românesc, 

Caranfil face referire la inferențe psihologice 
ale oamenilor, în special ale artiștilor, 

deoarece descrie clasicismul respingând 

retroactiv noul val și lucrările postmoderniste. 

În același timp, filmul se concentrează pe așa-
numitul act al „filantropiei”, subliniind 

defectele și exploatările sale într-o societate 

care se prăbușește, în care orice formă de 

caritate este convertită în crimă organizată.   
Filantropica reprezintă  o excepțională 

radiografie a societății, abordând satiric 

„miracolul” 

libertății și 
capitalismul în 

România zilelor 

noastre. 

„Mâna 

întinsă care nu 

spune o 

poveste, nu 

primește 

pomană!”– 

GheorgheDinică 

 
 

Mocanu Andrada, 

Clasa a IX-a B 
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MATEMATICĂ 

Coeficienții binomiali
 

 
 

 
Reamintim că prin combinări de n elemente luate câte k, 

� ∈ ℕ, � ∈ ℕ, � � � înțelegem submulțimile de câte �elemente 

ale unei mulțimi cu � elemente. Numărul total al lor îl notăm 
k

nC . 

Dar combinări de n elemente pot fi definite și după relația de 

recurență
1

1 1

k k k

n n nC C C
−

− −
= + ,  construind triunghiul lui Pascal: 

 

 Considerăm 
0

1
kC =  și 1

k

kC = . 

 
 Combinările de n luate câte k se mai numesc și coeficienți binomiali (apar în dezvoltarea 

puterii unui binom cu formula lui Newton). Dintre proprietățile coeficienților binomiali amintim: 

1. 
0 1 2

... 2
n n

n n n nC C C C+ + + + =  

2. 
10 1 2 3 1

... 0( 1) ( 1)
n nn n

n n n n n nC C C C C C
− −

− + − + + ⋅ + ⋅ =− −  

3. 
2 22 2

2

20 1 ...( ) ( ) ) )( (
n

n

n
n n n nC C CC C+ + + + =  

 
 

Vom defini un alt tip de coeficienți binomiali. 

Se consideră următorul triunghi de numere: 
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În rândul de sus (de rang zero) al triunghiului stă un unu, iar numerele din celelalte rânduri 

sunt scrise după următoarea regulă: fiecare număr este suma a trei numere din rândul precedent, 

care sunt cele mai apropiate de el (adică este suma dintre numărul situat imediat deasupra lui și cele 

două numere vecine cu acesta); în cazul în care unele dintre aceste trei numere lipsesc (cum se 
întâmplă pentru cele două numere periferice de ambele părți ale fiecărui rând), termenii 

corespunzători se consideră egali cu zero. În rândul de rang n al acestui termen se vor afla 2n+1 

numere, se vor nota aceste numere cu 
0 1 2 2
, , ,...,

n

n n n nB B B B . 

 Vom demonstra următoarele proprietăți ale coeficienților: 

a) 
0 1 2 2

... 3
nn

n n n nB B B B+ + + + =  

b) 
0 1 2 2

... 1
n

n n n nB B B B− + − + =  

c) 
2 2 2 2 2

2
0 1 2 2..( ) ( ) ( ) ( ) n

n
n

n n n n BB B B B+ + + + =  

Rezolvare: 

Cele trei relații din această problemă se stabilesc ușor ținând seama că numărul 
k

nB  este 

coeficientul lui kx în dezvoltarea expresiei 
22(1 )x x+ + . 

0 1 2 22 2 2(1 ) ...
nn n

n n n n
x x x x xB B B B+ + = + ⋅ + ⋅ + + ⋅ (*) 

 

Să demonstrăm, mai întâi, această formulă. Pentru n=1. 

  
1

22 1(1 ) x xx x = + ++ + , adică formula considerată este într-adevăr valabilă 

(deoarece 
0 1 2

1 1 1
1B B B= = = ). 

Se va presupune, acum, că această relație a fost demonstrată pentru exponentul n și vom 

arăta că, în acest caz, ea va fi adevărată și pentru exponentul n+1. În acest scop, se vor înmulți 

ambii termeni ai relației (*)  cu 2(1 )x x+ + . În membrul întâi se obține evident 2 1(1 )nx x +

+ + , iar în 

membrul al doilea se găsește:    
0 1 2 2 0 0 1 0 1 22 2 2 2

1 2 3 2 1 2 23 2 1 2 2

( ... )(1 ) ( ) ( )

( ) ... ( )

n n

n n n n n n n n n n

n n nn n

n n n n n n

x x x x x x x

x x x

B B B B B B B B B B
B B B B B B

− + +

+ + + + + + = + + + + + +

+ + + ⋅ + + + ⋅ + ⋅
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Dar conform regulii de formare a numerelor 
1

k

nB +
, ultima expresie este egală cu: 

0 1 2 3 2 22 3 2 2

1 1 1 1 1
...

n n

n n n n n
x x x xB B B B B

+ +

+ + + + +
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ . 

Astfel, într-adevăr, dacă formula este adevărată pentru exponentul n, atunci ea este 
adevărată și pentru exponentul n+1. Deoarece pentru n=1 această formulă este adevărată, rezultă că 

ea este adevărată pentru orice n.  

Se mai observă că din simetria triunghiului numeric rezultă că 
2k n k

n nB B
−

=  pentru orice n. 

Acum relațiile care ne trebuie pot fi demonstrate. 

a) 
0 1 2 2 0 1 2 21 2 2... 1 1 ... 1 (1 1 1) 3

n n n n n

n n n n n n n nB B B B B B B B+ + + + = + ⋅ + ⋅ + + ⋅ = + + =  

b) 
0 1 2 2 0 1 2 21 2 2... ( 1) ( 1) ... ( 1) (1 1 1) 1 1

n n n n n

n n n n n n n nB B B B B B B B− + − + = + ⋅ − + ⋅ − + + ⋅ − = − + = =  

c) Suma căutată este egală cu coeficientul lui 2nx  în polinomul 
0 1 2 2 2 2 1 2 22 2 1 2

0 2

. . . ) (

... )

( n n n nn

n n n n n nn

n

n

x x x x x

x

B B B B B B B

B

− −

+ ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ + ⋅

 

Dar, deoarece 
2k n k

n nB B
−

=  , rezultă că acest polinom este egal cu : 

0 1 2 22 2 2 2 2( ... ) (1 )
n n n

n n n n
x x x x xB B B B+ ⋅ + ⋅ + + ⋅ = + +  

Rezultă că coeficientul lui ��	este : 
0 2 1 2 1 2 0 2 0 2 2 1 2 (2 1) 2 2 0 2

2 2

0 1 2 22 2 2

2

... ...

( ) ( ) ... ( )

n n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n n n n n

n n

n n n n

B B B B B B B B B B B B B B
B B B B

− − − − −

⋅ + ⋅ + + ⋅ = ⇔ ⋅ + ⋅ + + ⋅ = ⇔

⇔ + + + =

  
 

Voicu Ioana Daria, 

Clasa a XI-a C 
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ȘTIINȚE ALE NATURII 

Denisovanul 
 

 

o nouă

om a fost g

prin excavarea 

Denisova din 

Siberia, un 

moment ce a 
readus o parte 

din istoria noastră la suprafață din negura 

trecutului. Această descoperire a fost marcat
printr-o singură rămășiță, un os al degetului; 

astăzi colecția nu s-a mărit prea mult, tot ce 

ne-a rămas de la acești oameni învă

mister fiind niște dinți și fragmente de os.
ADN-ul lor a dezvăluit un str

comun cu Neandertalii, dar și cu specia 

noastră, Homo Sapiens. Cei doi oameni 

arhaici au părăsit Africa, continuându

drumul către Europa (Neandertali) 
(Denisovani) , unde au fost despărțiț

sugerează, de o calotă de gheață ajuns

în jurul Mării Negre. În același timp, în 

de Est, evoluția nu s-a oprit. Leagănul întregii 
omeniri a continuat să formeze numeroase 

alte specii, precum Homo rudolfensis 

Fragment de os de la o fată 
Denisovan de 13.5 ani  
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Denisovanul – rudă pierdută în timp  

În 2010 

o nouă specie de 

om a fost găsită 

prin excavarea 
peșterii 

Denisova din 

Siberia, un 

moment ce a 
readus o parte 

ță din negura 

 descoperire a fost marcată 
, un os al degetului; 

rit prea mult, tot ce 

ti oameni învăluiți de 

fragmente de os. 
ăluit un strămoș 

și cu specia 

, Homo Sapiens. Cei doi oameni 

sit Africa, continuându-și 

tre Europa (Neandertali) și Asia 
țiți, cum se 

ță ajunsă până 

și timp, în Africa 

ănul întregii 
 formeze numeroase 

alte specii, precum Homo rudolfensis - „omul 

de la lacul Rudolf”, Homo ergaster 

lucrător” și în cele din urmă, specia noastr

Homo sapiens, modest num

înțelept”. 
Separarea dintre specii nu a fost 

permanentă și contactul, după

dezvoltare independentă, a adus la 

împerecherea lor. Acest fapt este remarcat cel 

mai clar, printr-o bucată de os provenit

o adolescentă, a cărei mamă era Neandertal

și tatăl Denisovan. Desigur, genele lor se 
găsesc și în genomul oamenilor moderni; 

Tibetanii,în special, prezintă

ADN denisovan, care îi ajută

cantității reduse de oxigen de la altitudini

Portretul unei adolescente Denisovan,

pe analiza ADN 

Intrarea de la peștera Denisova,
găsit fragmentele de os  

 

de la lacul Rudolf”, Homo ergaster - „omul 

ă, specia noastră, 

Homo sapiens, modest numită, „omul 

Separarea dintre specii nu a fost 

i contactul, după mii de ani de 

ă, a adus la 

împerecherea lor. Acest fapt este remarcat cel 

ă de os provenită de la 

ă era Neandertală 

l Denisovan. Desigur, genele lor se 
i în genomul oamenilor moderni; 

Tibetanii,în special, prezintă o porțiune de 

ADN denisovan, care îi ajută să facă față 

ii reduse de oxigen de la altitudini- 

Denisovan, bazată 

Denisova, unde s-au 
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astfel au reușit oamenii să colonizeze cele mai 

înalte platouri! 
Studiile din acest domeniu nu se refer

la Denisovani ca o specie, deoarece originea 

lor este încă dezbătută și clarificat

astăzi. Ei sunt menționați ca o popula
statut ce se va menține până la urm

descoperire remarcabilă.  

De asemenea, este o aberație frecvent

să ne imaginăm aceste specii pe un traseu 
linear de rudenie. Acest model ne dă

eronată că la oricare moment din istoria 

noastră, numai un sigur tip de om popula 
lumea. 
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 colonizeze cele mai 

Studiile din acest domeniu nu se referă 

la Denisovani ca o specie, deoarece originea 

și clarificată până 

ți ca o populație, 
ă la următoarea 

ție frecventă 

m aceste specii pe un traseu 
linear de rudenie. Acest model ne dă impresia 

 la oricare moment din istoria 

, numai un sigur tip de om popula 

 

Însă, acum 2 milioane de ani pân
aproximativ 10.000 de ani, au existat chiar 6 

specii de oameni în aceeași perioad

Cine știe câți alți strămo

timp, așteaptă să fie descoperiț
 

Constantin Maria Rebeca,

 

 

 

, acum 2 milioane de ani până 
aproximativ 10.000 de ani, au existat chiar 6 

și perioadă! 

ț ți strămoși pierduți de 

 fie descoperiți? 

 

Constantin Maria Rebeca, 

Clasa a XI-a C 
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ȘTIINȚE ALE NATURII  

Este ciocolata sănătoasă?  
 

 
Primele mențiuni arheologice despre 

cacao datează de aproape 4.000 de ani, fiind 

descoperite de cercetători în America 

Centrală și în Mexic. Primul european care a 
aflat despre ciocolată a fost Cristofor Columb, 

în 1502. Într-una dintre călătoriile lui spre 

America, capturând o canoe cu bunuri pentru 

comerț face primul contact cu boabele de 
cacao. A mai durat încă 17 ani până când 

conchistadorul Fernando Cortes descoperă 

adevăratul scop. 

La început, europenii consumau 

cacaua sub formă de băutură. Aceasta era 

preparată astfel: boabele de cacao erau lăsate 
la fermentat câteva zile. Odată uscate, boabele 

erau prăjite, măcinate, iar pudra era, apoi, 

amestecată cu apă fierbinte și cu alte 

ingrediente, cum ar fi ardeiul iute și mălaiul. 
În zilele de azi , lumea este conștientă 

de faptul ca   fructele și legumele care conțin  

antioxidanți trebuie incluse neapărat în dieta 

noastră. Aceștia ne protejează  împotriva 
cataractei, cancerului și a afecțiunilor  cardio-

vasculare. Deși are un conținut ridicat de 

grăsimi și de zahăr, ciocolata are în 
compoziție foarte mulţi polifenoli-

antioxidanți a căror principală acțiune este 

prevenirea formării de radicali liberi, luptând 

împotriva îmbătrânirii pielii. Spre exemplu, o 
cantitate de 50 de grame de ciocolată neagră 

are de două ori mai mulți polifenoli decât un  

pahar de și aproape la fel de mulţi ca o ceașcă 
de ceai verde. Cantitatea de antioxidanți din 

roși este de 20 de ori mai mica decât cea din 

ciocolata. Conținutul de antioxidanți diferă la 

fiecare tip de ciocolată astfel cea neagră are 
un conținut dublu fata de cea cu lapte, iar 

ciocolata albă nu conține antioxidanți. 

Ciocolata conține, în cantitate mare, acid 

stearic care favorizează creșterea cantității de 
colesterol din sânge.  

Totodată, flavonoizii-substanțe active 

din cacao-stimulează arterele să elibereze 
oxid de azot, compus chimic cu efect relaxant 

asupra întregului sistem circulator. Rezultatul 

este o mai bună circulație a sângelui și risc 

mai mic de cheaguri alături de o reducere 
subtilă a tensiunii arteriale. Proprietățile de 

scădere a tensiunii arteriale ale cacaoului au 

fost legate de formarea de oxid nitric (NO) 

endotelial care promovează vasodilatația și, în 
consecință, scade tensiunea arterială. 

Într-un sondaj din mai 2008 al 

consumatorilor care au cumpărat ciocolată 
pentru ei înșiși în ultimul an, două treimi 

dintre cei peste 55 de ani au spus că au ales 

ciocolată neagră. Printre cei de 65 de ani și 

peste, preferința pentru întuneric a fost și mai 
mare - aproape 75 la sută, dar cercetătorii 

 avertizează că procesarea comercială plus 

zahărul adăugat în batonul mediu de ciocolată 
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neagră poate contracara o mare parte din 

beneficiile sale. 
Alte studii au sugerat că „producția 

modernă a ciocolatei poate induce pierderi de 

peste 80% din flavonoidele originale din 

boabele de cacao”, raportează cercetătorii, iar 
zahărul adăugat poate contribui la creșterea în 

greutate, ceea ce poate crește riscul unei 

persoane de a face cardiovascular. boli și 

diabet. 
Cel mai bun sfat este moderarea - plus 

alegerea ciocolatei cu cea mai mică cantitate 

de zahăr și cea mai mare cantitate de cacao. 

Pentru cei care doresc ca micul lor pătrat de 
ciocolată neagră să aibă cea mai mare 

concentrație de flavonoide, alegeți mărci care 

conțin „cel puțin 70 la sută cacao”. 

Putem considera, așadar, că ciocolata 
este un aliment care întrunește două calități 

necesare unei diete sănătoase. 

 

 
Manolache Andreea și Voicu Ioana  Daria,  

Clasa a XI-a C 
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ȘTIINȚE ALE NATURII 

Carne de vit
 

 
Oamenii de știință au recreat celebra 

carne de vită, care este apreciată

grăsime marmorată sau sashi, conform 

corespondentului Corryn Wetzel
prestigiosul National Geografic. Carnea, în 

secțiune, se potriveste cu textura 

marmorarea faimoasei cărni japoneze.Carnea 

de vită Wagyu provine dintr-o rasă
negre, crescută în zona Kobe din vestul 

Japoniei și este cea mai scumpă carne de vit

pentru consum din lume. 
Bionutriționiștii din Japonia au 

imprimat cu succes o bucată de carne 

comestibilă de vită Wagyu, 3D, care arat

exact ca cea reală. Echipa de la Universitatea 
Osaka din Japonia a folosit bioimprimarea 

tridimensională pentru a reproduce 

aranjamentul specific al mușchilor, gră

vaselor de sânge ale tăieturii prin carne.
speră că, astfel, carnea cultivată în laborator 

ar putea oferi o alternativă mai durabil

totodată delicioasă la carnea de vită
în mod tradițional. „Prin îmbun

acestei tehnologii, va fi posibilă nu numai 

reproducerea structurilor complexe ale 

cărnii, cum ar fi frumosul 

marmorarea] al cărnii de vită Wagyu, dar 

să facă ajustări subtile la componentele 

grăsimilor și mușchilor”, a spus Matsusaki, 

coautorul studiului Michiya într-o declara
Studiul, publicat în luna septembrie 

în Nature Communications, este primul care 

încearcă să biotipărească carnea de vit
Wagyu - o carne scumpă apreciată

tandrețea, aroma și grăsimea delicată

ca imprimarea tradițională 3D, bioimprimarea 

folosește un model generat de computer care 
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Carne de vită Wagyu, imprimată în 3D 

ță au recreat celebra 

, care este apreciată pentru 

 sau sashi, conform 

Corryn Wetzel, de la 
. Carnea, în 

iune, se potriveste cu textura și 

rni japoneze.Carnea 

o rasă de vite 
 în zona Kobe din vestul 

ă carne de vită 

tii din Japonia au 

ă de carne 

 Wagyu, 3D, care arată 

niversitatea 
Osaka din Japonia a folosit bioimprimarea 

 pentru a reproduce 

șchilor, grăsimii și 

ieturii prin carne. Ei 
ă în laborator 

ă mai durabilă și 

 la carnea de vită crescută 
Prin îmbunătățirea 

ă nu numai 

reproducerea structurilor complexe ale 

 sashi [sau 

ă Wagyu, dar și 

ri subtile la componentele 

”, a spus Matsusaki, 

declarație. 
Studiul, publicat în luna septembrie 

, este primul care 

ă carnea de vită 
ă apreciată pentru 

simea delicată. La fel 

ă 3D, bioimprimarea 

te un model generat de computer care 

depune straturi de material pentru a crea un 
proiect tridimensional final.

deosebire de metodele standard care folosesc 

materiale precum plasticul sau metalul, 
bioimprimarea 3D adună celule vii pentru a 

construi structuri complexe precum vasele de 

sânge și țesutul muscular. 

Această nouă carne de vit
prima încercare reușită de carne biotip

o companie israeliană și-a dezv

de coastă de vită imprimat

la începutul acestui an – 
reprezentat o provocare special

Cheryl Teh de la Insider

bionutriționiști trebuia să recreeze con
de grăsime intramusculară, specific c

acest tip, cunoscut și sub denumirea de “fat 

marbling” sau sashi. 

,,Pentru a crea carnea fabricat

oamenii de știință au folosit dou

celule stem din rase specifice de vaci Waygu

relatează Victor Tangermann 

pentru Futurism.  Fibrele individuale ale 
mușchilor, grăsimilor și vaselor de sânge au 

fost bio-imprimate în straturi care au replicat 

o tăietură Waygu perfectă
structura histologică a cărnii de vit

ca model, am dezvoltat o metod

 

depune straturi de material pentru a crea un 
proiect tridimensional final. Dar, spre 

deosebire de metodele standard care folosesc 

materiale precum plasticul sau metalul, 
ă celule vii pentru a 

construi structuri complexe precum vasele de 

ă carne de vită nu este 
ș ă de carne biotipărită – 

a dezvăluit friptura 

imprimată în 3D, 

 dar Wagyu a 
reprezentat o provocare specială, potrivit lui 

Insider. Echipa de 

ă recreeze conținutul 
ă, specific cărnii de 

și sub denumirea de “fat 

,,Pentru a crea carnea fabricată, 

 au folosit două tipuri de 

celule stem din rase specifice de vaci Waygu”, 

 Victor Tangermann 

Fibrele individuale ale 
și vaselor de sânge au 

imprimate în straturi care au replicat 

 Waygu perfectă. „Folosind 

ărnii de vită Wagyu 

ca model, am dezvoltat o metodă de 
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imprimare 3D care poate produce structuri 

complexe personalizate, cum ar fi fibrele 

musculare, grăsimea și vasele de sânge”, a 
spus coautorul studiului Dong-Hee Kang. 

într-o declarație . 

,,Nimeni nu a gustat carnea de vită, 

așa că performanța aromei cărnii rămâne de 

văzut”, relatează Lauren Rouse 

pentru Gizmodo Australia. Sunt necesare mai 

multe studii înainte ca cineva să dea undă 
verde spre preparare și consum. Deoarece 

experimentele anterioare cu carne de cultură 

au produs tăieturi în mare parte nestructurate, 

echipa speră că această metodă de imprimare 
controlată va îmbunătăți și textura cărnii 

cultivate în laborator. Teoretic, o metodă 

personalizabilă de imprimare a cărnii 
înseamnă că oamenii de știință ar putea crea 

bucăți de carne de vită mai gustoase și mai 

fragede decât există astăzi. 

Oamenii de știință speră că, astfel, 
carnea lor imprimată 3D va fi o opțiune 

atrăgătoare pentru cei care doresc să nu mai 

consume carne obținută prin sacrificarea unui 

animal sau care doresc reducerea amprentei 
de carbon asociată sectorului zootehnic, 

sector răspunzător  în prezent de aproximativ 

15% din emisiile de gaze cu efect de seră din 
SUA. Deși carnea de vită Wagyu făcută în 

laborator ar putea fi o alternativă mai durabilă 

la carnea crescută în mod tradițional, costul 

ridicat de producție și aspectele etice și 
legislative amână disponibilitatea ei pe 

rafturile supermarketurilor. ,,În prezent, este 

nevoie de aproximativ trei până la patru 

săptămâni pentru a genera un centimetru cub 

de carne de cultură", a spus Matsusaki. 

„Dacă suntem capabili să producem rapid 

multă carne din câteva celule, există șansa să 

putem răspunde mai bine la problemele 

legate de deficitul de alimente și proteine în 

viitor”, a mai declarat Matsusaki pentru 

Reuters. 

Preocupările etice și de mediu din 

jurul industriei cărnii au stârnit interesul 

pentru alternativele de legume și potențialul 

produselor cultivate în laborator. Acest fapt a 
stimulat o creștere puternică a dezvoltatorilor 

de alternative reale de carne, mai ales pe 

producătorul de burgheri pe bază de plante 
Impossible Foods Inc, care se pregătește 

pentru o listare publică la bursa firmei, care ar 

putea depăși 10 miliarde de dolari, spun 

sursele.  
Matsusaki a spus că tehnicile de 

bioprintare și cultură dezvoltate în laboratorul 

său ar putea avea, de asemenea, aplicații în 

medicina umană, cum ar fi înlocuirea 
mușchilor deteriorați prin rupere. ,,Acum este 

nevoie de aproximativ 10.000 de yeni (89,40 

USD) pentru a produce un singur gram de 

Wagyu cultivat în laborator, dar cu mai multă 

automatizare, prețul ar putea scădea, astfel 

încât, să fie comercializat pentru publicul 

larg în cinci ani”, a mai afirmat Matsusaki. 

 

Voicu Ioana Daria,  
Clasa a XI-a C 
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ȘTIINȚE ALE NATURII 

Puntea dintre știință ș

 
Cine ar fi crezut că secretul vie

eterne și-ar fi avut originea în visul unui 

epigon!? Putea fi transpus existen

filozofic în plan material, folosind știin
La aceste întrebări se pot g

răspunsuri în arhiva ideologiilor 

manifestărilor alchimiștilor din Evul Mediu.  

parcursul secolului XX, comunitatea 

academică a avut puțină răbdare cu alchimi
și cu eforturile lor zadarnice de a pune în 

valoare ideea de „transformare”. Orice savant 

contemporan care ar fi îndrăznit s
despre alchimie, ar fi devenit, după

istoricului Herbert Butterfield, „tincturat de 

genul de nebunie pe care și-a propus s

descrie”. Totuși, cele mai cunoscute scop
ale alchimiștilor erau transmutarea metalelor 

comune în aur sau argint și crearea unui 

„panaceu”, un remediu care se presupune c

ar vindeca toate bolile și ar prelungi via
nesfârșit. Așadar, eforturile alchimiș

descoperi „elixirul vieții eterne” a fost în 

zadar?  
Nicolas Flamel este cel care se bucur

până în vremurile actuale de titlul de „st

al vieții veșnice” prin descoperirea a

„pietre filozofale” (conform unui articol 
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știință și filozofie - secretele pietrei filozofale
 

ă secretul vieții 

ar fi avut originea în visul unui 

epigon!? Putea fi transpus existențialismul 

știința?  
ări se pot găsi 

spunsuri în arhiva ideologiilor și 

tilor din Evul Mediu.  
Pe 

tot 

parcursul secolului XX, comunitatea 

ăbdare cu alchimiștii 
i cu eforturile lor zadarnice de a pune în 

ideea de „transformare”. Orice savant 

ăznit să scrie 
despre alchimie, ar fi devenit, după spusele 

istoricului Herbert Butterfield, „tincturat de 

a propus să o 

i, cele mai cunoscute scopuri 
tilor erau transmutarea metalelor 

și crearea unui 

„panaceu”, un remediu care se presupune că 

i ar prelungi viața la 
adar, eforturile alchimiștilor de a 

i eterne” a fost în 

Nicolas Flamel este cel care se bucură 

 în vremurile actuale de titlul de „stăpân 

nice” prin descoperirea așa-zisei 

„pietre filozofale” (conform unui articol  

propus de revista „Popular Science”). 

Totuși, originea „pietrei filozofale” este 
bazată pe nenumărate controverse 

crede că alchimistului îi apă

arhanghel care a prevestit existen

despre care spunea că: „Pentru mul

 

secretele pietrei filozofale 

propus de revista „Popular Science”). 

inea „pietrei filozofale” este 
rate controverse și teorii. Se 

 alchimistului îi apăruse în vis un 

arhanghel care a prevestit existența unei cărți 

ă: „Pentru mulți alții ca 
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tine ea vă rămâne o taina, dar tu vei ve

într-o zi ceea ce alții nu pot vedea în ea”. La 
scurt timp se dovedește că visul alchimistului 

a fost unul profetic, un bărbat apă

întâmplător în cale și oferindu-i o carte veche 

și necunoscută. Flamel, chiar daca descoper
că interiorul cărții este cuprins în întregime de 

simboluri și hieroglife, mânat de o ambi

nocivă, reușește cu ajutorului unui rabin s

găsească o posibilă traducere a acesteia. De
alchimistul pretinde că afla secretul pietrei 

filozofale, acesta preferă să nu-l dezv

pentru a nu „pune la înaintare păgânismul în 
fața Creatorului”, speculându-se, a

Flamel ar fi fost de fapt un escroc.  

Potrivit altor legende, Paracelsus, 

medic, filosof și alchimist renascentist, este 

cel care ar fi găsit formula elementului ca

generează viața eterna. Acesta descoper
substanță necunoscuta din care au derivat 

elementele primordiale – pământul, apa, aerul 

și focul, substanță pe care a denumit

„alkaest” și care s-ar fi dovedit  a fi atât de 
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mâne o taina, dar tu vei vedea 

ii nu pot vedea în ea”. La 
ă visul alchimistului 

ărbat apărându-i 

i o carte veche 

. Flamel, chiar daca descoperă 
este cuprins în întregime de 

i hieroglife, mânat de o ambiție 

te cu ajutorului unui rabin să 

 traducere a acesteia. Deși 
 afla secretul pietrei 

l dezvăluie 

ăgânismul în 
se, așadar, că 

 

Potrivit altor legende, Paracelsus, 

i alchimist renascentist, este 

sit formula elementului care 

a eterna. Acesta descoperă o 
 necunoscuta din care au derivat 

ământul, apa, aerul 

 pe care a denumit-o 

ar fi dovedit  a fi atât de 

căutata „piatră filozofală”. Din s

XVII-lea s-a păstrat și un text mistic 
Liber” („Cartea fără cuvinte”), constituit 

numai din imagini în care se arat

poate obține legendara piatră. 

În ceea ce privește latura filozofic
descoperirii, psihanalistul Carl Gustav J

atribuie pietrei filozofale o conota

culturala, asociind-o procesului de evolu

spirituală, a oricărui individ.  De asemenea, 
Gaston Bachelard, unul dintre remarcabilii 

filosofi ai secolului al XX

inovația „obstacol epistemologic
limitează dorința de cunoaștere 

obiectului filozofic.                                                                                                       

Mitul pietrei filozofale dep

granițele științei și este exploatat 
domeniul literar și cinematografic, foarte 

cunoscute fiind, în acest sens, romanul 

scriitoarei J.K. Rowling 

acestuia – „Harry Potter și Piatra Filozofal
În esență, căutarea pietrei filozofale a 

reprezentat poate în primul rând, un de

simbolic, inițiatic. Parcurgerea acestui drum 
ce venea însoțit de neîncredere 

și de ambiție, devenise, pentru alchimistul 

filozof, mai importantă decât scopul în sine, 

toate controversele și dezbaterile 
dovedind faptul că existența acestei substan

depășește granițele unui simplu mit.

 

Simionov Alexandra, 

 

 

ă”. Din secolul al 

și un text mistic – „Mutus 
ă ă cuvinte”), constituit 

numai din imagini în care se arată cum se 

ă.  

ște latura filozofică a 
descoperirii, psihanalistul Carl Gustav Jung îi 

atribuie pietrei filozofale o conotație 

o procesului de evoluție 

rui individ.  De asemenea, 
Gaston Bachelard, unul dintre remarcabilii 

filosofi ai secolului al XX-lea, denumește 

ia „obstacol epistemologic”, ceva ce 
a de cunoaștere științifică a 

obiectului filozofic.                                                                                                       

Mitul pietrei filozofale depășește 

și este exploatat și în 
și cinematografic, foarte 

cunoscute fiind, în acest sens, romanul 

scriitoarei J.K. Rowling și ecranizarea 

și Piatra Filozofală”.  
ăutarea pietrei filozofale a 

reprezentat poate în primul rând, un demers 

iatic. Parcurgerea acestui drum 
it de neîncredere și dispreț, dar 

ie, devenise, pentru alchimistul 

ă decât scopul în sine, 

și dezbaterile științifice 
ța acestei substanțe 

ele unui simplu mit. 

Simionov Alexandra,  
Clasa a XI-a C 
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FILOZOFIE 

Determinismul 
 

 
Haideți la început să ne gândim la 

celebra legendă a lui Oedip, ilustrul rege din 

Grecia Antică căruia i s-a zis că își va omorî 

tatăl și se va căsători cu mama sa. De
viața sa a încercat săscape de această

fără să vrea, fiecare acțiune de a sa, l

mai aproape de îndeplinirea profe

putut lupta împotriva destinului, parc

existența sa fiind determinată și menit
sfârșească în acest mod. Astfel, încă

filozofii greci, s-a pus întrebarea dac

acțiunile noastre sunt determinate de un lan
neîntrerupt de evenimente anterioare sau dac

tot ce trăim este întâmplător. 

Mulți o să ziceți că faceț

lucruri pentru că așa vreți, deci în mintea 
voastră aveți liber arbitru și acționaț

după voința voastră proprie. Totuși, oare este 

așa de simplu pe cât pare?  

În concepția filozofică libertarian
nu fi confundată cu cea politică), o ac

este liberă doar dacă agentul care înfă

această acțiune putea face altceva. În acela
timp, determiniștii vin și ne arată că

nu se putea face altceva, chiar dacă

impresia că puteam alege diferit. Ac

sunt determinate doar de către evenimentele 
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Determinismul - avem sau nu liber arbitru? 

ă ne gândim la 

 a lui Oedip, ilustrul rege din 

și va omorî 

tori cu mama sa. Deși toată 
scape de această soartă, 

iune de a sa, l-a dus 

rofeției. Nu a 

putut lupta împotriva destinului, parcă toată 

ă și menită să 
 în acest mod. Astfel, încă de la 

a pus întrebarea dacă 

iunile noastre sunt determinate de un lanț 
mente anterioare sau dacă 

ă faceți anumite 

ți, deci în mintea 
ș ționați numai 

și, oare este 

ă libertariană, (a 
ă), o acțiune 

 agentul care înfăptuiește 

iune putea face altceva. În același 
ă că niciodată 

va, chiar dacă aveam 

 puteam alege diferit. Acțiunile nu 

ătre evenimentele 

trecute, cât și de concep
personale, dorințe și temperament, toate trei 

fiind dezvoltate în urma ac

Deci, așa zisele noastre „decizii” sunt 

determinate, trecutul determinându

viitorul. Este un cerc vicios din care nu putem 

scăpa chiar dacă am încerca. Poate suna 
fatalist că nu putem, prin niciun mijloc, s

schimbăm destinul, dar cum a zis 

D’Holbach: „suntem doar ni

fac ceea ce era dintotdeauna menit s
Fiecare are un rol si un scenariu dup

joacă în sceneta destinului universului 

parcă nu sună așa rău să știi că

 

i de concepțiile noastre 
și temperament, toate trei 

fiind dezvoltate în urma acțiunilor trecute. 

decizii” sunt și ele 

determinate, trecutul determinându-ne și 

viitorul. Este un cerc vicios din care nu putem 

 am încerca. Poate suna 
 nu putem, prin niciun mijloc, să ne 

m destinul, dar cum a zis și baronul 

suntem doar niște mașini care 

fac ceea ce era dintotdeauna menit să facem”. 
Fiecare are un rol si un scenariu după care 

 în sceneta destinului universului și 

ă ă știi că faci parte din 
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ceva mai mare decât tine însuți. Po

unii acest lucru le dă pace, știind că
neapărat vinovați de ceea ce se întâmpl

viețile lor.  

Dar cum rămâne cu acțiunile sau cu 

ideile care sunt în totalitate noi? Sunt într

adevăr noi sau sunt efectul unei realită
determinat crearea lor? Poate este un lucru cu 

adevărat inovator, dar atât timp cât este 

generat de un eveniment trecut, nu poate fi 

considerat o creație a liberului arbitru. Dac
luăm obiectiv, nu prea sunt eviden

susțină liberul arbitru, înafară de c

simțim. Pentru unii este suficient, pentru al

nu și nici nu ajută faptul că libertarienii cred 
că lumea exterioară este determinată

acțiunile omului nu. Se creează poate un 

paradox pentru că dacă omul nu face parte din 
lumea exterioară, atunci unde îi este locul ? 

de ce numai omului i se aplică aceste legi 
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ți. Poate pentru 

știind că nu sunt 
i de ceea ce se întâmplă în 

țiunile sau cu 

ideile care sunt în totalitate noi? Sunt într-

r noi sau sunt efectul unei realități care a 
at crearea lor? Poate este un lucru cu 

rat inovator, dar atât timp cât este 

generat de un eveniment trecut, nu poate fi 

ie a liberului arbitru. Dacă o 
m obiectiv, nu prea sunt evidențe care să 

ă de ceea ce 

im. Pentru unii este suficient, pentru alții 

ă libertarienii cred 
 este determinată, cât timp 

ă poate un 

 omul nu face parte din 
atunci unde îi este locul ? Și 

ă aceste legi 

fizice pe care determiniștii le

calcul?  
Totuși de ce existența liberului arbitru 

este luată în calcul când sunt atâtea lucruri 

care îl demontează? Istoric vorbind, libe

arbitru a fost soluția la responsabilitatea 
morală. Fără liberul arbitru în imagine nu s

mai putea da recompense sau pedepse în 

funcție de responsabilitatea moral

individ o exercită în societate. Determini
militează pentru o reformă social

consideră ca nicio persoană nu este vinovat

de vreun act, fie el moral sau imoral. Oare 
putem noi să lăsăm anumi

nepedepsiți doar pentru că, filozofic vorbind, 

nu sunt ei de vină?  

Chiar dacă determinismul are o 
anumită logica, este o mare problem

nivel cuantic, întrucât unele evenimente sunt 

imprevizibile, deci nedeterminate. 

Deci, după atâta vorb
întrebam dacă avem sau nu liber arbitru. Dup

ce v-am prezentat acest articol, v

vă gândiți dacă alegerile voastre au fost sau 
nu influențate de vreun eveniment trecut. Dar 

țineți minte! Orice ați concluziona s

gândiți bine dacă răspunsul vostru a fost ales 

după bunul vostru plac, sau a fost determinat 
de ce ați citit acum! 

 

 

știi le-au luat în 

ța liberului arbitru 

 în calcul când sunt atâtea lucruri 

? Istoric vorbind, liberul 

ția la responsabilitatea 
 liberul arbitru în imagine nu s-ar 

mai putea da recompense sau pedepse în 

ie de responsabilitatea morală pe care un 

 în societate. Determiniștii 
socială, întrucât ei 

ă nu este vinovată 

de vreun act, fie el moral sau imoral. Oare 
ă ăm anumiți cetățeni 

ă, filozofic vorbind, 

 determinismul are o 
ica, este o mare problemă și la 

nivel cuantic, întrucât unele evenimente sunt 

imprevizibile, deci nedeterminate.  

vorbărie încă ne 
 avem sau nu liber arbitru. După 

am prezentat acest articol, vă determin să 

 alegerile voastre au fost sau 
ate de vreun eveniment trecut. Dar 

ți concluziona să vă 

ăspunsul vostru a fost ales 

 bunul vostru plac, sau a fost determinat 

 

Dragomir Ana, 

Clasa a XI-a C
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PSIHOLOGIE  

 
 

Adolescența are farmecul ei. Putem fi 

visători, căutători de nou, neliniștiți, iubitori. 

Trăim într-o lume care pare să fie doar a 

noastră, provocatoare, cu schimbări profunde, 
pe un fond calm sau alteori furtunos.

Ne irită ,,adolescentul de ieri” 

regăsim cu greu în trecut. Ce ne lipse

ce avem în plus? Suntem împinşi de la spate 

de tehnologie, ecranele devenind esen
viaţa noastră, iar telefonul un prieten fidel. 

Acesta nu mai este un simplu instrument de 

comunicare, el face parte din existen
noastră, devenind un adevărat seif cu amintiri, 

sentimente, o întreagă viaţă adunată în spatele 

unui ecran. 

Conversațiile cu persoanele 
apropiate ce se desfăşoară la telefon 

faţă în faţă pot genera sentimente negative 

asupra uneia sau a mai multor persoane 
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Hoțul de sentimente 

a are farmecul ei. Putem fi 

știți, iubitori. 

ă fie doar a 

ări profunde, 
pe un fond calm sau alteori furtunos. 

 ,,adolescentul de ieri” şi ne 

sim cu greu în trecut. Ce ne lipseşte sau 

şi de la spate 

anele devenind esenţiale în 
, iar telefonul un prieten fidel. 

Acesta nu mai este un simplu instrument de 

comunicare, el face parte din existenţa 
ărat seif cu amintiri, 

ţă adunată în spatele 

iile cu persoanele 
ă la telefon şi nu 

 pot genera sentimente negative 

asupra uneia sau a mai multor persoane 

implicate. Atunci când vorbim lucruri 
personale la telefon, contactul fizic 

emoţional nu mai are loc. Acest lucru duce 

la influenţarea negativă a rela

interumane, a sentimentelor ş
poate avea ca rezultat stări de triste

abandon. 

Sunt momente în care ne întâlnim cu 

prietenii. Şi el îşi face loc între noi, f
conştientizăm. Simţim nevoia de a citi un 

mesaj, de a scrie sau de a urm

postată. Pierdem contactul cu cel din fa
noastră şi comunicarea devine un monolog 

digital, iar atunci când în anumite 

circumstanţe suntem înconjuraţ

care nu îi cunoșteam, alegem s
telefonul  pentru a evita momentele ,,ciudate” 

când nimeni nu spune nimic. 

 

implicate. Atunci când vorbim lucruri 
personale la telefon, contactul fizic și 

u mai are loc. Acest lucru duce 

area negativă a relaţiilor 

interumane, a sentimentelor şi emoţiilor, ce 
ări de tristeţe sau de 

Sunt momente în care ne întâlnim cu 

i face loc între noi, fără să 
ţim nevoia de a citi un 

mesaj, de a scrie sau de a urmări o poveste 

. Pierdem contactul cu cel din faţa 
i comunicarea devine un monolog 

digital, iar atunci când în anumite 

suntem înconjuraţi de oameni pe 

team, alegem să folosim 
telefonul  pentru a evita momentele ,,ciudate” 
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Atât de indispensabil a devenit în via
noastră, încât şi dragostea poate să ră

un click distanţă de sufletele noastre. 

Emoticoane şi inimi ce vibrează pe ecran 
locul  cuvintelor nespuse. Întâlnirile nu mai 

sunt romantice, sentimentele îş

veridicitatea şi putem plăti un preţ

spunea şi John Fowles în ,,Magicianul”: 
,,…dar voi, ţineţi minte, aţi plă

vostru: aţi pierdut o lume bogată în mister 

în emoţii subtile. Nu numai specii de animale 

dispar, dar şi specii de simţăminte”. 
Ataşamentul faţă de telefon prin grija 

constantă de a-l avea alături, vibra

fantomă pe cale le simţim atunci când nu 
sunt, privirea mereu către ecran, ne face 

dependenţi de acest ,,prieten” care ne

sentimente, trăiri, întâmplări, povestiri, 

prieteni şi duşmani, adunaţi în ţ
miliardelor de biţi.   
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Atât de indispensabil a devenit în viaţa 
i dragostea poate să rămână la 

 de sufletele noastre. 

ă pe ecran ţin 
locul  cuvintelor nespuse. Întâlnirile nu mai 

sunt romantice, sentimentele îşi pierd 

ăti un preţ, aşa cu 

i John Fowles în ,,Magicianul”: 
ţi plătit preţul 

ă în mister şi 

ii subtile. Nu numai specii de animale 

 
 de telefon prin grija 

ături, vibraţiile 

ţim atunci când nu 
tre ecran, ne face 

i de acest ,,prieten” care ne-a furat 

ări, povestiri, 

ţi în ţesătura 

Realizez că treptat, treptat am devenit 

şi eu prizonierul lui şi pe cât de 
efectele negative pe care le are asupra mea, pe 

atât de greu pot să renunţ la el. Îmi este dificil 

să accept că un simplu obiect poate influen

starea, gesturile, chiar şi mentalitatea noastr
Toată această stare de ,, trans

care ajunge să ne-o inducă

desfăşoară în etape, asemenea unui drog. 

Prima etapă este faza de încercare, în 
majoritatea timpului fiind încercarea unui joc 

video. Urmează faza resimţită

,,consumului” de media, cea mai puternic
etapă, apoi intervine obişnuinţ

abuz şi în final dependenţa. 

Și eu am trecut prin aceste etape 

lucru m-a făcut să vreau să spun STOP! 
Ce m-a ajutat a fost s

plăcerea de a citi o carte… poate o alt

dependenţă. O lume în care m

plină de întâmplări, regrete, avalan
sentimente şi care nu se potrivea cu lumea 

reală în care trăiam, lumea pe care noi am 

robotizat-o, renunţând la cuvinte 
lor în favoarea unor emoticoane 

spatele ecranului.  

 

 

 

 treptat, treptat am devenit 

şi pe cât de uşor observ 
efectele negative pe care le are asupra mea, pe 

ţ la el. Îmi este dificil 

 un simplu obiect poate influenţa 

şi mentalitatea noastră. 
ă stare de ,, transă” pe 

o inducă telefonul se 

 în etape, asemenea unui drog. 

 este faza de încercare, în 
majoritatea timpului fiind încercarea unui joc 

ţită prin plăcerea 

,,consumului” de media, cea mai puternică 
şnuinţa urmată de 

i eu am trecut prin aceste etape şi un 

ă spun STOP!  
a ajutat a fost să redescopăr  

cerea de a citi o carte… poate o altă 

. O lume în care mă cufundam 

ri, regrete, avalanşe de 
i care nu se potrivea cu lumea 

iam, lumea pe care noi am 

ând la cuvinte şi la puterea 
lor în favoarea unor emoticoane şi  semne din 

       

Ciocîrlea Andra,  
Clasa a XI-a C 
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ISTORIE  

Nativii americani 
 

 
În ziua de azi puțini sunt cei care 

cunosc trecutul tumultuos, dar și prezentul 

incert al nativilor americani sau 

amerindienilor, cum mai sunt cunoscu
sunt oamenii care au fost dintotdeauna 

stabiliți pe continentul nord-american, cu mult 

înaintea venirii vikingului Leif Erickson sau a 

lui Cristofor Columb, cea din urma fiind 

așa zisa sentință la moarte pentru băș
acestor zone.  

Dar cine este acest popor? Ce trecut 

are de îl face așa interesant? Vă propun în 
acest articol istoria uitată, dar fascinată

popor greu încercat de istorie.  

Cum am zis și la început, ei au fost 

locatarii zonelor nord americane încă
Pangeea s-a destrămat. Astfel ei s

dezvoltat în zonele arctice și cele de preerie, 

având reputația de buni pescari, ag

cunoscători a secretelor tuturor plantelor. 
Toate popoarele europene cu care au intrat în 

contact au constatat că indigenii tră

perfectă armonie cu natura.  
Datorită lor, astăzi știm și noi cum s

cultivăm anumite legume, cum ar fi 

porumbul, roșia și  
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Nativii americani – un popor încercat 

țini sunt cei care 

și prezentul 

incert al nativilor americani sau 

amerindienilor, cum mai sunt cunoscuți. Ei 
sunt oamenii care au fost dintotdeauna 

american, cu mult 

irii vikingului Leif Erickson sau a 

lui Cristofor Columb, cea din urma fiind și o 

 la moarte pentru băștinașii 

Dar cine este acest popor? Ce trecut 

ă propun în 
r fascinată a unui 

i la început, ei au fost 

locatarii zonelor nord americane încă de când 
mat. Astfel ei s-au 

și cele de preerie, 

ia de buni pescari, agricultori şi 

tori a secretelor tuturor plantelor. 
Toate popoarele europene cu care au intrat în 

 indigenii trăiau într-o 

ș și noi cum să 

m anumite legume, cum ar fi 

multe altele. Ei trăiau in triburi 

ciuda acestui aspect. erau  societ
cu un sistem de legi bine puse la punct pentru 

fiecare trib. De asemenea, erau 

cunoscători ai medicinei.  

Existența lor a fost paș
1492 când Cristofor Columb a ajuns în Cuba, 

deşi el credea că ajunsese în India. Primul 

lucru pe care l-a notat despre popula
amerindiană a fost faptul că

sclavi minunați” cât timp ei l
cu fructe și trabucuri. Nativii americani au 

propus comerțul cu europenii, propunerea lor 

 

ăiau in triburi și, în 

ciuda acestui aspect. erau  societăți prospere 
cu un sistem de legi bine puse la punct pentru 

fiecare trib. De asemenea, erau și foarte buni 

a lor a fost pașnică până în 
1492 când Cristofor Columb a ajuns în Cuba, 

 ajunsese în India. Primul 

a notat despre populația 
 a fost faptul că “ar face niște 

i” cât timp ei l-au întâmpinat 
i trabucuri. Nativii americani au 

ul cu europenii, propunerea lor 



Aspira

ajungând să le aducă chiar sfârşitul. Mai întâi 

au venit spaniolii, care nu numai că le
pământul, dar au vrut să le ia și din identitatea 

culturală convertindu-i forțat la creș

Nativii au fost violați, torturați și supu

tratament inuman, doar pentru că nu voiau s
renunțe la credința lor ancestrală. În ciuda 

acestui fapt, nativii au rămas mândri, cu pana 

de curcan stând sus falnică. 

După spanioli, au sosit și francezii 
care s-au stabilit în Canada de astă

supus și ei populația aborigenă

tratament feroce. Și englezii au încercat s
impună în regiune, dar contactul lor cu nativii 

a fost mai civil, stabilind cu șefii de trib 

anumite parteneriate economice. 

Totuşi, englezii în expedițiile lor, 
marcat venirea prin răpirea fiicei unui 

trib, bine-cunoscuta Pocahontas sau “juc

în limba ei. Povestea ei nu a fost, totu

frumoasa precum a vrut Disney să o prezinte. 
Într-adevăr, i-a salvat viața căpitanului John 

Smith, dar drept recompensă a fost r
convertită forțat la anglicanism și prezentat

la curtea engleză ca o “sălbatică civilizat

Pocahontas, a fost căsătorită la 16 ani cu 

deținătorul unei plantaţii de tutun cu care a 
avut un fiu. Ea a murit la 19 ani de cauze 

incerte. Cea mai cunoscută descendent
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şitul. Mai întâi 

au venit spaniolii, care nu numai că le-au luat 
și din identitatea 

țat la creștinism. 

ț și supuși la un 

ă nu voiau să 
a lor ancestrală. În ciuda 

mas mândri, cu pana 

și francezii 
au stabilit în Canada de astăzi și au 

ia aborigenă la un 

i englezii au încercat să se 
 în regiune, dar contactul lor cu nativii 

șefii de trib 

țiile lor, şi-au 
pirea fiicei unui șef de 

cunoscuta Pocahontas sau “jucăușa” 

în limba ei. Povestea ei nu a fost, totuşi, așa 

ă o prezinte. 
ț ăpitanului John 

ă a fost răpită, 
și prezentată 

ă ă civilizată”. 

ă la 16 ani cu 

tun cu care a 
avut un fiu. Ea a murit la 19 ani de cauze 

ă descendentă a ei 

este chiar soția fostului preș

Woodrow Wilson, Edith Wilson.  Povestea 
tristă pe care a trăit-o celebra Pocahontas este, 

aşadar, exponentul multelor tragedii de care 

au avut parte femeile amerindiene.

În ciuda istoriei complicate cu puterile 
coloniale, atunci când englezii au avut nevoie 

de ajutor în timpul Războiului de 7 ani, 

Regina Aliquippa a poporului Mingo le

oferit sprijinul după negocierile cu un c
pe nume George Washington. Cel din urm

în memoriile sale, spunea că nu a întâlnit un 

lider care să inspire mai mult respect decât 
tânăra regină Aliquippa. De asemenea, nativii 

americani au luptat cu bravură

de Independența American, sperând la un 

viitor mai bun. 

Din păcate, acest viitor nu a venit. În 

ciuda libertăților și drepturilor pe care 
americanii le promovau, nativii americani nu 

 

ia fostului președinte american 

Woodrow Wilson, Edith Wilson.  Povestea 
o celebra Pocahontas este, 

multelor tragedii de care 

au avut parte femeile amerindiene. 

În ciuda istoriei complicate cu puterile 
coloniale, atunci când englezii au avut nevoie 

ăzboiului de 7 ani, 

Regina Aliquippa a poporului Mingo le-a 

ocierile cu un căpitan 
pe nume George Washington. Cel din urmă, 

în memoriile sale, spunea că nu a întâlnit un 

 inspire mai mult respect decât 
 Aliquippa. De asemenea, nativii 

americani au luptat cu bravură și în Războiul 

a American, sperând la un 

cate, acest viitor nu a venit. În 

și drepturilor pe care 
americanii le promovau, nativii americani nu 
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erau considerați nici măcar oameni ș

american a început un proces de exterminare 
a băștinașilor, proces care l-a inspirat pe 

Hitler atunci când a orchestrat Holocaustul. 

Pentru a-și apăra teritoriile puțin rămase dup

legea „indian removal act” dată de Andrew 
Jackson, au luat naștere bravii, și totu

cunoscuții, cowboy amerindieni. Cowboii nu 

erau cum ii vede Hollywoodul, ei erau nativi 

americani, negri sau mexicani! 
Nativii americani s-au mai remarcat 

în cele doua Războiae Mondiale, lupt

pentru țări care nu îi recunoșteau ca 
cetățeni. De asemenea, ei au încercat atât pe 

cale democratică, cât și pe cale violent

câștige anumite drepturi. Abia în 1924 li s

dat 

cetățenie americană amerindienilor., ceea ce 

mie îmi sună absurd. Și să nu uităm că

1968 au primit drepturi civile depline.

Pe lângă toate acestea, nativii americani din 
SUA și Canada au experimentat și un a

„genocid” cultural în care mii de copii au fost 

luați de la familiile lor și trimiși la scoli unde 
li se tăia parul, care era considerat sacru la 

amerindieni. Sloganul acestor 

„Trebuie să omorâm indianul că să

copilul”. Mii de copii nativi americani au 
murit în aceste școli. 

În ciuda a tot prin ce a trecut de

lungul istoriei acest popor, ei nu și-
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car oameni și statul 

american a început un proces de exterminare 
a inspirat pe 

Hitler atunci când a orchestrat Holocaustul. 

țin rămase după 

ă de Andrew 
și totuși puțin 

ii, cowboy amerindieni. Cowboii nu 

erau cum ii vede Hollywoodul, ei erau nativi 

au mai remarcat și 

zboiae Mondiale, luptând 

șteau ca și 
eni. De asemenea, ei au încercat atât pe 

i pe cale violentă să își 

tige anumite drepturi. Abia în 1924 li s-a 

 amerindienilor., ceea ce 

ă ăm că abia în 

1968 au primit drepturi civile depline. 

 toate acestea, nativii americani din 
și un așa zis 

genocid” cultural în care mii de copii au fost 

și la scoli unde 
ia parul, care era considerat sacru la 

amerindieni. Sloganul acestor școli era 

ă să trăiască 

copilul”. Mii de copii nativi americani au 

În ciuda a tot prin ce a trecut de-a 

-au pierdut 

identitatea, limba, obiceiurile 

supraviețuiască încercărilor la care au fost 
supuși. Astăzi, putem observa 

demografică semnificativă și o calitate mai 

bună a vieții în rezervațiile indiene. Nativii 

americani, dacă nu v-am convins deja, sunt un 

popor puternic de la care avem multe de 

învățat și care merită stima noastr

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

identitatea, limba, obiceiurile și au reușit să 

ărilor la care au fost 
zi, putem observa și o creștere 

și o calitate mai 

țiile indiene. Nativii 

am convins deja, sunt un 

popor puternic de la care avem multe de 

ă stima noastră. 

Dragomir Ana, 

Clasa a XI-a C 
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ISTORIE 

Ecaterina Teodoroiu 
 

 

În ultimele săptămâni, de când s

anunțat noua bancnotă de douăzeci de lei, tot 
auzim numele unei femei care merit

comemorată în acest mod. Dar totu

făcut și de ce este Ecaterina Teodoroiu
importantă pentru noi?  

Ecaterina Teodoroiu sau pe numele ei 

real, Cătălina Vasile Teodoroiu, este o 

adevărată eroină a neamului românesc, nu 
numai prin actele de bravură de care a dat 
dovadă în timpul Primului Război Mondial, ci 

și prin modul cum a reușit să influen

societatea și istoria României din mai multe 
puncte de vedere.  

Ca să avem în minte imaginea de 

ansamblu a personalității marcante pe care o 

reprezintă Ecaterina Teodoroiu, trebuie s
menționăm faptul că aceasta provenea dintr

familie modestă din Târgu Jiu, avân

încă 2 surori. După liceu, ea s
București unde, inițial, voia să

educatoare, dar tot în acest timp petrecut în 
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Ecaterina Teodoroiu - o patriotă și o eroină de legend

mâni, de când s-a 

ăzeci de lei, tot 
auzim numele unei femei care merită 

 în acest mod. Dar totuși, ce a 

i de ce este Ecaterina Teodoroiu așa de 

Ecaterina Teodoroiu sau pe numele ei 

lina Vasile Teodoroiu, este o 

 a neamului românesc, nu 
ă de care a dat 
ăzboi Mondial, ci 

ș ă influențeze 

i istoria României din mai multe 

 avem în minte imaginea de 

ii marcante pe care o 

 Ecaterina Teodoroiu, trebuie să 
 aceasta provenea dintr-o 

 din Târgu Jiu, având 5 frați și 

 liceu, ea s-a dus la 
ial, voia să devină 

educatoare, dar tot în acest timp petrecut în 

capitala țării, a început să fie implicat
formarea mișcării cercetășești din România. 

Tânăra a fost printre fondatorii primelor 

organizații de acest tip din ț ă

reușit Ecaterina să devină educatoare, dar prin 
crearea acestor organizații cercet

țară, sigur a contribuit la buna dezvoltare a 

multor tineri din patrie. Când v

Un manuscript care a apartinut
Ecaterinei

 

ă de legendă 

ă fie implicată și în 
șești din România. 

ra a fost printre fondatorii primelor 

ii de acest tip din țară. Poate nu a 

ă educatoare, dar prin 
ții cercetășești din 

, sigur a contribuit la buna dezvoltare a 

tineri din patrie. Când v-am zis că 

Un manuscript care a apartinut 
Ecaterinei 
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aceasta fată din Târgu Jiu a influen

aspecte ale țării noastre, nu v-am min
Încă de la început avea să i se schimbe 

destinul odată cu începerea Marelui R

întrucât Cercetașii au fost unii dintre cei ma

implicați oameni în război, deci, și „Cerceta
Ecaterina”, cum era cunoscută în rândul 

soldaților, va avea să fie participant

punct de vedere trupesc și sufletesc pentru 

cauza țării, dar și pentru o cauză personal
voia neapărat să își răzbune patru dintre cei 

cinci frați ai ei care, din păcate, au pierit la 

începutul Războiului. Tânăra eroină
infirmieră devotată, a fost observată

dinainte să ia arma în mână și a fost chemat

la o întâlnire cu Regina Maria care voia s

mulțumească pentru serviciul ei în tratarea 
soldaților români. Despre prima întâlnire cu 

Majestatea sa, Cercetașa avea să noteze într

scrisoare următoarele paragrafe:  

„Acum șase zile am fost chiar la Ia
la Palatul M.S. Regina pentru a ob

trecerii și cunoștinței mele cu A.S. Regal

Principele Nicolae câte ceva pentru a 
îmbunătăți traiul soldaților din Regimentul 

meu 43/59 Infanterie. M.S. Regina m

ascultat cu bunăvoință și apoi a ordonat ca 

imediat să mi se încarce sania cu 400 kg sare 
de bucătărie și câteva mii de țigă

soldați. M-am înapoiat cu aceste daruri de la 

milostiva și buna noastră Regină ș

împărțit chiar eu personal pe la companii, c
oamenii refuzau hrana nesărată.” 

Ecaterinei nu i 
s-a permis s

lupte, dar dup

mai multe 

insisten
admisă

regimentul 

căpitanului Liviu Teiușan, cel din urm
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 din Târgu Jiu a influențat multe 

am mințit! 
ă i se schimbe 

 cu începerea Marelui Război, 

ii au fost unii dintre cei mai 

și „Cercetașa 
ă în rândul 

 fie participantă, din 

și sufletesc pentru 

ă personală. Ea 
zbune patru dintre cei 

ăcate, au pierit la 

ăra eroină, fiind o 
fost observată încă de 

și a fost chemată 

la o întâlnire cu Regina Maria care voia să îi 

 pentru serviciul ei în tratarea 
ilor români. Despre prima întâlnire cu 

ă noteze într-o 

ase zile am fost chiar la Iași 
la Palatul M.S. Regina pentru a obține grație 

ei mele cu A.S. Regală 

Principele Nicolae câte ceva pentru a 
ilor din Regimentul 

Infanterie. M.S. Regina m-a 

i apoi a ordonat ca 

 mi se încarce sania cu 400 kg sare 
țigări pentru 

am înapoiat cu aceste daruri de la 

ă Regină și le-am 

it chiar eu personal pe la companii, căci 

Inițial, 

Ecaterinei nu i 
a permis să 

lupte, dar după 

mai multe 

insistențe a fost 
admisă în 

regimentul 

an, cel din urmă fiind 

profund impresionat de curajul

ciuda bravurii sale și talentului ei înn

câmpul de lupta, Cercetașa Ecaterina 

a avut de a face cu mulți solda

opinii sexiste care credeau ca locul ei nu este 

în infanterie. Oare cum ar fi ar
noastră dacă mereu am fi as

unor astfel de bărbați? 

Printre bătăliile importante la care 
femeia a participat, se remarcă

Târgu Jiu unde a fost luată prizonier

ciuda rănilor a reușit să evadeze. 

În urma acestei evadă
din nou cu familia regală, Ecaterina fiind 

respectată atât de Regina Maria, cât 

ei rebel Carol.  

Cercetașa a murit în B
Mărășești în timp ce conducea un pluton. 

Moartea ei este învăluită într

legendă, fiind mai multe mă
modul cum a fost răpusă de c

inamic. După moarte, a fost numit

sublocotenent onorific de către Majestatea Sa 

Maria.  
Fără îndoială, Ecaterina Teodoroiu 

este o eroină națională care, prin implicarea

în război, ne-a adus cu un pas mai aproape de 

victorie și de Mare Unire. A fost o adev
patriotă care a câștigat respectul 

contemporanilor ei și sper că ș

de astăzi. 

 

Noua bancnotă de două

 

profund impresionat de curajul tinerei. În 

și talentului ei înnăscut pe 

șa Ecaterina 

ți soldați cu 

opinii sexiste care credeau ca locul ei nu este 

în infanterie. Oare cum ar fi arătat istoria 
 mereu am fi ascultat părerilor 

ăliile importante la care 
femeia a participat, se remarcă Bătălia de la 

ă prizonieră, dar în 

ă evadeze.  

urma acestei evadării se întâlnește 
ă, Ecaterina fiind 

 atât de Regina Maria, cât și de fiul 

a a murit în Bătălia de la 
ti în timp ce conducea un pluton. 

ă ă într-o aură de 

, fiind mai multe mărturii despre 
ă ă de către glonțul 

 moarte, a fost numită 

ătre Majestatea Sa 

ă, Ecaterina Teodoroiu 

ă care, prin implicarea ei 

a adus cu un pas mai aproape de 

i de Mare Unire. A fost o adevărată 
știgat respectul 

ș ă și al generațiilor 

Dragomir Ana,  

Clasa a XI-a C 

de douăzeci de lei 
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ISTORIE 

Regina Maria 
 

„Şi ne privirăm faţă în faţă

meu şi eu. Acesta a fost ceasul meu, un ceas 

ce n-a fost dat multor fiinţe pe lume, c
acel ceas, scumpii mei români nu aclamau 

numai o idee, o tradiţie sau un simbol, ci 

aclamau şi o fiinţă pe care ajunseser
înţeleagă. Străina venită de peste mă

era străină. Era a lor…” – Regina Maria în 

memoriile sale;                                                           

Maria a României (29 octombrie 1875)  fiica 
lui Alfred Ernest Albert de Saxa-

Gotha, duce de Edinburgh si  Maria 

Alexandrovna Romanova, mare duces

Rusiei, unica fiică a tarului Alexandru al II
lea al Rusiei.                                                             

Regina Maria a fost o personalitate 

istorică extrem de iubită de popor, mereu 
implicată în treburile țării, o personalitate de 

care românii au avut nevoie pentru a

reclădi încrederea în forțele proprii. A fost o 

regină puternică, inteligentă, plină de f
și curaj, care s-a identificat cu existen

românilor timp de câteva decenii.                                                                                        
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Maria – o conducătoare adevărată 

 

ţă în faţă, poporul 

i eu. Acesta a fost ceasul meu, un ceas 

ţe pe lume, căci în 
acel ceas, scumpii mei români nu aclamau 

ie sau un simbol, ci 

 pe care ajunseseră s-o 
 de peste mări nu mai 

Regina Maria în 

memoriile sale;                                                           

ombrie 1875)  fiica 
-Coburg și 

Gotha, duce de Edinburgh si  Maria 

Alexandrovna Romanova, mare ducesă a 

 a tarului Alexandru al II-
lea al Rusiei.                                                                                                          

Regina Maria a fost o personalitate 

ă de popor, mereu 
rii, o personalitate de 

care românii au avut nevoie pentru a-și 

ele proprii. A fost o 

ă ă de farmec 
a identificat cu existența 

românilor timp de câteva decenii.                                                                                        

Aceasta se remarca în rândul poporului român 

întâi, în perioada crucială

României, marcată de izbucnirea primului 

razboi mondial, în care atât familia regal
și întreaga societate românească

divizată în tabere ce susțineau fie neutralitatea 

fie intrarea în război de partea uneia sau alteia 

dintre cele două alianțe aflate în conflict. 
Reginei Maria nu

neutralitatea. Aceasta o f

controleze fiecare cuvânt”, ceea ce, dup
spunea ea, „era cu totul în afara felului meu 

de-a fi”.                                                                   

Pe tot parcusul perioadei de 

neutralitae, Maria a susț
obiectivelor naționale prin al

României de partea puterilor Antantei. Având 

în vedere descendența sa regal

dar și popularitatea foarte mare d
bucura în rândul populației, ea a fost 

percepută în țările Antantei ca fiind unul 

dintre principalii factori de influen

favoarea cauzei Antantei în România. 
„Regina Maria este de două ori aliata noastr

odată prin naștere iar a doua oar

ei”, spunea ministrul Franței la Bucure

 

românilor timp de câteva decenii.                                                                                        

Aceasta se remarca în rândul poporului român 

întâi, în perioada crucială din istoria 

 de izbucnirea primului 

razboi mondial, în care atât familia regală cât 
i întreaga societate românească era profund 

țineau fie neutralitatea 

zboi de partea uneia sau alteia 

e aflate în conflict.  
Reginei Maria nu-i plăcea 

neutralitatea. Aceasta o făcea „să-și 

, ceea ce, după cum 
spunea ea, „era cu totul în afara felului meu 

.                                                                                          

Pe tot parcusul perioadei de 

ținut realizarea 
ionale prin alăturarea 

României de partea puterilor Antantei. Având 

ța sa regală anglo-rusă, 

i popularitatea foarte mare de care se 
ției, ea a fost 

rile Antantei ca fiind unul 

dintre principalii factori de influență în 

favoarea cauzei Antantei în România. 
ă ori aliata noastră, 

tere iar a doua oară prin inima 

ței la București.                                                                                  
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Legăturile Mariei cu casele regale rus

și britanică vor fi folosite de regele Ferdinand 
și primul ministru Ionel Brătianu, regina 

trimițând, la solicitarea acestora, o serie de 

lungi scrisori neoficiale regelui George al V

lea și țarului Nicolae al II-lea, în care prezenta 
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turile Mariei cu casele regale rusă 

 vor fi folosite de regele Ferdinand 
ătianu, regina 

ând, la solicitarea acestora, o serie de 

lungi scrisori neoficiale regelui George al V-

lea, în care prezenta 

detaliat dorințele României de realizare a unui 

stat național unitar, precum ș
temeiurilor pe care se bazează

Regina Maria a reprezentat astfel o 

importantă resursă diplomatic

conducerea statului român, care a putut astfel 
să ocolească constrângerile neutralit

își facă cunoscută poziția.               

Astfel că, după finalizarea unor lungi 

și dificile negocieri cu reprezentan
Antantei, concretizate prin încheierea unui 

tratat politic și a unei conven

România a intrat în război la 14/27 august 
1916, declarând război Imperiului Austro

Ungar.                                                                    

„Regina Maria a îmbr

războiului precum alții o religie.”                                                       
Acesteia i se conturează, prin inteligen

devotarea si curajul sau, caracterul care 

devine si rămâne un model al epocii sale, dar 

si viitoare ,,Când este vorba de Regina nu ne 
referim la curaj. Curajul presupune team

 

ele României de realizare a unui 

ional unitar, precum și justificările 
meiurilor pe care se bazează aceste dorințe. 

Regina Maria a reprezentat astfel o 

ă diplomatică pentru 

conducerea statului român, care a putut astfel 
 constrângerile neutralității și să 

ția.                                                     

ă finalizarea unor lungi 

i dificile negocieri cu reprezentanții 
Antantei, concretizate prin încheierea unui 

i a unei convenții militare, 

ăzboi la 14/27 august 
ăzboi Imperiului Austro-

r.                                                                     

„Regina Maria a îmbrățișat cauza 

ții o religie.”                                                       
ă, prin inteligența, 

ul sau, caracterul care 

mâne un model al epocii sale, dar 

si viitoare ,,Când este vorba de Regina nu ne 
referim la curaj. Curajul presupune teamă… 

Pintilie Amalia, 
Clasa a X a D 
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MUZICĂ 

Madonna. Regina pop

Madonna este cel mai de succes pop 
star feminin din toata istoria, ajungâng s

vândă până în anul 2021 în jur de 244,4 

milioane unități de albume, fiind plasat
același timp în top 5–ul celor mai de succes 

muzicieni din toata istoria (al treilea solist). 

Lăsând la o parte succesul comerical, criticii 

muzicali au ajuns la concluzia că ea are cea 
mai bună discografie a unei femei, devenind, 

în timp, un punct de referință. Aceasta are 

multiple albume văzute ca esețiale pentru 

cariera sa, fiecare ieșind în eviden
ideile prezentate. Totuși, nu succesul i

reputația pe care o are și numele onorific de 

„regină a muzicii pop”, ci impactul 
influența MASIVĂ pe care a avut

muzicii, industriei divetismentului dar 

lumii în general. 

Madonna a debutat în anul 1982 cu 
melodia „Everybody” care din păcate a fost 

un eșec comercial. La scurt timp, totul avea s

ia o întorsatură drastică. Odată cu lansarea 
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Madonna. Regina pop-ului sau doar un nume care poart
controverse? 

 
Madonna este cel mai de succes pop 

star feminin din toata istoria, ajungâng să 

 în anul 2021 în jur de 244,4 

i de albume, fiind plasată în 
celor mai de succes 

muzicieni din toata istoria (al treilea solist). 

sând la o parte succesul comerical, criticii 

ă ea are cea 
 discografie a unei femei, devenind, 

ță. Aceasta are 

țiale pentru 

ind în evidență prin 
i, nu succesul i-a dat 

i numele onorific de 

 a muzicii pop”, ci impactul și 
 pe care a avut-o asupra 

icii, industriei divetismentului dar și a 

Madonna a debutat în anul 1982 cu 
ăcate a fost 

ec comercial. La scurt timp, totul avea să 

ă cu lansarea 

albumului debut, care îi poartă
a început să observe această

muzică. Acest album a ie

publicului datorită melodiilor care nu au fost 

promovate. La achiziționarea LP

 

doar un nume care poartă 

poartă numele, lumea 
 observe această nouă figură în 

. Acest album a ieșit în evidența 

 melodiilor care nu au fost 

ționarea LP-ului foarte 
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mulți au fost plăcut surprinși de faptul c

doar hit-urile pe care le-a avut ulterior, ci 
restul pieslor au o calitate superioară

de astăzi este considerat albumul care a adus 

muzica disco și dance-pop în cultura 

„mainstream”.  

Următorul album scos, „Like a 

Virgin” (1984), este poate cel mai import
pentru cariera sa, această înregistrare aratând 

lumii pentru ce luptă Madonna și ce mesaje 

vrea să transmită prin muzica ei. Acest album 

este despre identitatea femeiască
senzualitatea acesteia și stapânirea pe care o 

are asupra sexualității proprii. La premiile 

VMA din 1984, Madonna a șocat întreaga 

lume prin interpretarea melodiei „Like a 
Virgin” prin faptul că aceasta a ap

șcenă îmbrăcată într-o rochie de mireasa, 

având în jurul ei o curea pe care scria „BOY 
TOY”. Pe parcursul interpretării, aceasta î

scoate voalul și își rupe rochia ca un protest 

din partea ei împortiva societății patriarhale. 

Madonna a vrut să transmită faptul că
este mai mult decât jucăria bărbatului, c

aceasta are propriile gânduri, fantezii 

ideea generală pe care o are lumea asupra 

femeii, că aceasta ar trebui să aspire doar la 
mariaj, este total greșită. Acest moment a avut 

un impact imens asupra culturii pop, genera
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și de faptul că nu 

a avut ulterior, ci și 
restul pieslor au o calitate superioară. În ziua 

zi este considerat albumul care a adus 

pop în cultura 

torul album scos, „Like a 

Virgin” (1984), este poate cel mai important 
 înregistrare aratând 

și ce mesaje 

 prin muzica ei. Acest album 

este despre identitatea femeiască, despre 
i stapânirea pe care o 

oprii. La premiile 

șocat întreaga 

lume prin interpretarea melodiei „Like a 
 aceasta a apărut pe 

o rochie de mireasa, 

având în jurul ei o curea pe care scria „BOY 
ării, aceasta își 

i rupe rochia ca un protest 

ții patriarhale. 

ă faptul că femeia 
ă ărbatului, că 

aceasta are propriile gânduri, fantezii și că 

 pe care o are lumea asupra 

ă aspire doar la 
. Acest moment a avut 

un impact imens asupra culturii pop, generații 

întregi de artiști încercând s

moment la fel de șocant cu un mesaj în
cei mai mulți nereușind. 

Acesta este unul dintre mesajele 

principale pe care a vrut să le transmit

parcursul carierei sale, motivul feminismului 
fiind dus la maxim în albumul „Erotica” 

(1992). După cum indică și numele, albumul 

este o transpunere a eroticismului pur dar nu 

numai. În acest album ea îș
pentru persoanele infectate cu HIV, ea având 

cunoștințe care sufeareau de SIDA. În 

cântecul „In This Life” descrie cum 
pierdut prieteni dragi datorită

și își exprimă dezgustul pentru societatea care 

discriminează persoanele suferind de aceast

boală. Campania ei pentru reducerea 
dezinformării legate de HIV/SIDA a început 

încă din anul 1989 când a decis s

fiecare copie a albumului „Like a Prayer” câte 

o broșură legată de acest topic. 
Albumul „Erotica” nu a fost bine 

primit de public, a fost considerat chiar ceva 

revoltător, dar ce a pus capac lumii a fost 
cartea care a fost scoasă pentru a promova 

albumul, o carte cu conținut sexual explicit 

fotografii indecente cu ea. Acest lucru a dus 

la ruinarea reputației cât ș
comercial masiv la standardele ei. Încetul cu 

încetul și-a reparat imaginea dar tot nu 

 

ti încercând să creeze un 

ocant cu un mesaj în spate, 

Acesta este unul dintre mesajele 

principale pe care a vrut să le transmită pe 

parcursul carierei sale, motivul feminismului 
fiind dus la maxim în albumul „Erotica” 

și numele, albumul 

re a eroticismului pur dar nu 

și arată suportul 
pentru persoanele infectate cu HIV, ea având 

e care sufeareau de SIDA. În 

cântecul „In This Life” descrie cum și-a 
pierdut prieteni dragi datorită bolii incurabile 

 dezgustul pentru societatea care 

 persoanele suferind de această 

. Campania ei pentru reducerea 
rii legate de HIV/SIDA a început 

 din anul 1989 când a decis să pună în 

fiecare copie a albumului „Like a Prayer” câte 

 de acest topic.  
Albumul „Erotica” nu a fost bine 

primit de public, a fost considerat chiar ceva 

tor, dar ce a pus capac lumii a fost 
ă pentru a promova 

ținut sexual explicit și 

indecente cu ea. Acest lucru a dus 

ției cât și la un declin 
comercial masiv la standardele ei. Încetul cu 

a reparat imaginea dar tot nu și-a 
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cerut scuze, spunând într-un cântec din 

următorul album „I’m not sorry, it’s human 
nature” („Nu regret nimic, asta e natura 

omului”). 

 

Alte lucruri interesante despre 

Madonna: 

Madonna a avut un impact 

impresionant asupra industriei 

divertismentului contemporan. Documentarul 
ei „Truth or Dare” de la 1991 este direct 

responsabil pentru apariția fenomenului de 

„reality show”. Pe langă faptul că
creația acestui tip de televiziune, ea este 

motivul pentru care artiștii dominanț

de astăzi creează documentare despre via

sau despre turneele în care pleacă
aceștia se numără Justin Bieber, Taylor Swift, 

One Direction, Kylie Minogue și mulț

Pe lângă faptul că este o feminist

înfocată, ea a mai luptat în cariera ei pentru 
egalitatea dintre oameni în general, adic

luptat împotriva rasismului, homofobiei 

discriminării care se face în funcție de vârst

un lucru de care suferă și ea în ziua de azi. 
Madonna a făcut acest lucru prin 

videoclipurile ei muzicale. Încă

începutul carierei și-a facut cunoscută

de a lupta pentru minoritățile opresate
videoclipul de la piesa „Borderline” 

reprezentând relația dintre ea și un bă
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un cântec din 

torul album „I’m not sorry, it’s human 
ture” („Nu regret nimic, asta e natura 

Alte lucruri interesante despre 

Madonna a avut un impact 

impresionant asupra industriei 

divertismentului contemporan. Documentarul 
ei „Truth or Dare” de la 1991 este direct 

ția fenomenului de 

 faptul că a cauzat 
ia acestui tip de televiziune, ea este 

tii dominanți ai zile 

 documentare despre viața lor 

sau despre turneele în care pleacă. Printre 
 Justin Bieber, Taylor Swift, 

și mulți alții. 

ă este o feministă 

, ea a mai luptat în cariera ei pentru 
egalitatea dintre oameni în general, adică a 

luptat împotriva rasismului, homofobiei și 

ție de vârstă, 

și ea în ziua de azi. 
cut acest lucru prin 

videoclipurile ei muzicale. Încă de la 

a facut cunoscută dorința 

țile opresate, 
videoclipul de la piesa „Borderline” 

și un bărbat de 

culoare, acest tip de relații, interrasiale, fiind 

un lucru taboo la acea vreme. În alte 
videoclipuri a lucrat cu persoane latine („La 

Isla Bonita”), cu minorități sexual

sau pur și simplu a interpretat personaje 

tipologice pentru a le ironiza, a duce la 
extrem o idee sau a face un punct de vedere. 

Un astfel de caz este videoclipul de la 

melodia „Papa Don’t Preach”. Ea 

interpretează o tânără gravidă care alege s
păstreze sarcina în ciuda sfaturilor primite, 

dornind să accentueze ideea că

face ce vor cu propriul corp, o fraza pe care 
feminiștii din ziua de azi o folosesc des. 

Criticii cât și publicul susțin că

ei muzicale sunt legendare și c

schimbarea industriei muzicale 
Ca un ultim lucru, a

afirm că Madonna este cea care a invetat 

conceptul de reinvenție muzical

fiind baza culturii pop din ziua de ast
se referă la schimbarea aspectului fizic, 

schimbarea temelor abordate în muzic

genului sau subgenurilor muzicii f
scopul de a nu plictisi audien

dovadă de dezvoltare artistică. 

 

Jigarov Vlad 

 

 

ții, interrasiale, fiind 

un lucru taboo la acea vreme. În alte 
videoclipuri a lucrat cu persoane latine („La 

ți sexuale („Vogue”) 

i simplu a interpretat personaje 

tipologice pentru a le ironiza, a duce la 
extrem o idee sau a face un punct de vedere. 

Un astfel de caz este videoclipul de la 

melodia „Papa Don’t Preach”. Ea 

ă gravidă care alege să își 
streze sarcina în ciuda sfaturilor primite, 

 accentueze ideea că femeile pot 

face ce vor cu propriul corp, o fraza pe care 
tii din ziua de azi o folosesc des. 

țin că videoclipurile 

și că au ajutat la 

schimbarea industriei muzicale și a lumii. 
Ca un ultim lucru, aș vrea să mai 

 Madonna este cea care a invetat 

ție muzicală, acest lucru 

fiind baza culturii pop din ziua de astăzi. Asta 
area aspectului fizic, 

schimbarea temelor abordate în muzică, 

genului sau subgenurilor muzicii făcute cu 
scopul de a nu plictisi audiența și de a da 

 de dezvoltare artistică.  

Jigarov Vlad – George, 

Clasa a XI-a C 
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MULTICULTURALISM 

La comunità italiana da Dobrogea

Vicino ai Muntii 

Macinului, in Dobrogea, 

vivono da più di 100 anni 

la più compatta comunità 
d’italiani in Romania. 

Scultori di pietra, una 

tradizione da padre a 

figlio, loro formano un 
mondo speciale dove si 

mantiene la credenza cattolica e la lingua 

italiana, gli spaghetti, le canzonette e le danze 
in sette passi. Ma l’ironia e che il villaggio si 

chiama Greci, e i veri Greci vivono nel 

comune Izvoarele. 

Da scalpellini e lavoratori forestali 
divennero insegnanti e ingegneri. Gli unici 

contadini, li puoi trovare nei Greci, essendo 

abili venditori e giardinieri, persone legate 

alla terra. Ecco perché non sono andati a 
Roma o in Friuli. Si estingue con la vecchiaia 

o si perde in successivi matrimoni misti. Ci 

sono 70 famiglie in Greci. Sono diventati un 
capriccio etnico, una piccola enclave di cui 

tutti noi, il resto di noi, non sappiamo quasi 

nulla. Sulla strada di ciottoli e sulla destra del 

villaggio i bambini giocano "bocce". 
concentra, misura la distanza nei suoi occhi e 

poi lancia la palla, bilanciando elegantemente 

il braccio. Sono belli, ben vestiti e sembrano 

più tranquilli dei bambini della stessa età con 
loro. Se la nonna, gli urla contro in casa, non 

si siedono alle storie, non commentano in 

alcun modo. I figli degli scalpellini, 
obbedienti, abituati al lavoro, sono 

apparentemente maturati in anticipo.

Gli italiani sono disciplinati, attenti ai 

dettagli, ma anche innamorati con la natura. 
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La comunità italiana da Dobrogea 
 

 
Vicino ai Muntii 

Macinului, in Dobrogea, 

vivono da più di 100 anni 

la più compatta comunità 
d’italiani in Romania. 

Scultori di pietra, una 

tradizione da padre a 

formano un 
mondo speciale dove si 

mantiene la credenza cattolica e la lingua 

italiana, gli spaghetti, le canzonette e le danze 
in sette passi. Ma l’ironia e che il villaggio si 

chiama Greci, e i veri Greci vivono nel 

ratori forestali 
divennero insegnanti e ingegneri. Gli unici 

contadini, li puoi trovare nei Greci, essendo 

abili venditori e giardinieri, persone legate 

alla terra. Ecco perché non sono andati a 
Roma o in Friuli. Si estingue con la vecchiaia 

successivi matrimoni misti. Ci 

sono 70 famiglie in Greci. Sono diventati un 
capriccio etnico, una piccola enclave di cui 

tutti noi, il resto di noi, non sappiamo quasi 

nulla. Sulla strada di ciottoli e sulla destra del 

villaggio i bambini giocano "bocce". Si 
concentra, misura la distanza nei suoi occhi e 

poi lancia la palla, bilanciando elegantemente 

il braccio. Sono belli, ben vestiti e sembrano 

più tranquilli dei bambini della stessa età con 
loro. Se la nonna, gli urla contro in casa, non 

storie, non commentano in 

alcun modo. I figli degli scalpellini, 
obbedienti, abituati al lavoro, sono 

apparentemente maturati in anticipo. 

Gli italiani sono disciplinati, attenti ai 

dettagli, ma anche innamorati con la natura. 

Nella pigra e opprimente arid

Greci sembrano un incidente, una sincope 

vegetale felice. Tra l'altro, gli italiani 

portarono in paese l'artigianato dell'orto, gli 
strati di peperoni e pomodori, disegnati sulla 

linea come in una solenne ispezione frontale.

Le case con le pareti ricoperte di 

edera, la recinzione giusta, costruita con 
grandi cubi di granito e i due pilastri 

all'ingresso, ci sono molti segni che queste 

persone sono venute qui per rimanere. 
Portarono con sé la loro numerosa famiglia e i 

loro costumi, la chiesa, i cantoni napoletani, 

gli spaghetti e le cicatrici. Hanno imposto un 

nuovo lavoro, quello di scalpellino, un duro 
lavoro pieno di pericoli perché chi sfugge 

all'esplosione o ai crolli accidentali non 

afferra troppi anni di pensione a causa della 

silicosi. La pietra ha la sua andatura, devi 
sentire e indovinare la sua debolezza e avere 

un occhio abile. Il granito è duro, e il basalto 

salta ed è più veloce. A seconda della roccia, 

viene scelto lo strumento. 
Sulle strade intorno alla Chiesa 

cattolica si parla solo italiano, anche i rumeni 

rispettano la regola, usando più o meno 
fermamente le poche parole che conoscono.

 

Nella pigra e opprimente aridità del luogo, i 

Greci sembrano un incidente, una sincope 

vegetale felice. Tra l'altro, gli italiani 

portarono in paese l'artigianato dell'orto, gli 
strati di peperoni e pomodori, disegnati sulla 

linea come in una solenne ispezione frontale. 

e pareti ricoperte di 

edera, la recinzione giusta, costruita con 
grandi cubi di granito e i due pilastri 

all'ingresso, ci sono molti segni che queste 

persone sono venute qui per rimanere. 
Portarono con sé la loro numerosa famiglia e i 

sa, i cantoni napoletani, 

gli spaghetti e le cicatrici. Hanno imposto un 

nuovo lavoro, quello di scalpellino, un duro 
lavoro pieno di pericoli perché chi sfugge 

all'esplosione o ai crolli accidentali non 

afferra troppi anni di pensione a causa della 

si. La pietra ha la sua andatura, devi 
sentire e indovinare la sua debolezza e avere 

un occhio abile. Il granito è duro, e il basalto 

salta ed è più veloce. A seconda della roccia, 

Sulle strade intorno alla Chiesa 

parla solo italiano, anche i rumeni 

rispettano la regola, usando più o meno 
fermamente le poche parole che conoscono. 
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Persone allegre e aperte, meglio 

vestite, più camminate per il mondo, gli 

italiani in Greci sono contadini come tutti i 
contadini, bruciati dal sole e con le mani 

battute dal lavoro. Parlo di loro con un sacco 

di fala, ma ancora dal soprannome si 

riconoscono. 
La famiglia e la nazionalità sono sante 

per loro. Ricordano che i loro antenati 

portarono ai Greci la fionda meccanica, e 
anche se al tempo della carestia mangiavano 

rane, che raccoglievano con un rastrello 

speciale, non dormivano mai solo sulla nuca 

del lenzuolo e sul materasso in piuma. 
La verità è che, per quanto povero sia, 

l'italiano sa rispettare sé stesso, il buon cibo, 

il bicchiere di vino e il sonno pomeridiano – 
non manca mai dal cibo.  

La domenica, a Santa Lucia, o nelle 

grandi festività religiose, ognuno con pasta e 

merenda da casa, per tramandare battute e 
ricordi di altri tempi, su danze popolari, o vari 

giochi divertenti. Vivendo l'uno con l'altro per 

oltre cento anni, rumeni e italiani hanno preso 

in prestito abbastanza, involtini di cavolo 
ripieni e torte fatte in casa, ordine e disciplina 

del lavoro, pulizia della casa, giardino e 

ombra. 
Sorprendentemente gli italiani 

conservano poche tradizioni popolari. Per 

varie malattie usano invariabilmente salvia e 

lo stesso olio di ricino, e il maiale lo prepara 
come nella loro antica regione di Rovigo, 

salame essiccato e prosciutto – la spada di 

maiale essiccata in soffitta, secondo una certa 
tecnica. 

Il momento più difficile per gli italiani 

in Greci fu l'anno 1940. Poiché Ciano aveva 

anche firmato il Premio Vienna, 
improvvisamente i rapporti con i rumeni 

divennero tesi. Il professor Nicolae Beldie 

(con una moglie italiana) voleva cacciare gli 

italiani dal villaggio. Urlava e accusava gli 
italiani di essere traditori. Molti poi tornarono 

in Italia, a patto che Mussolini desse tutto ai 

rimpatriati, denaro, lavoro e casa arredata. 
Nel 1943, la scuola italiana rimase senza 

insegnante. Fino al 1945 insegnò con il 

sacerdote. Nel 1948 i comunisti li resero 

rumeni con la   forza. Coloro che si 
opponevano sono stati minacciati di residenza 

forzata, arrestati e interrogati. 

Per quanti ne siano rimasti, gli italiani 
in Greci stanno aspettando scetticamente 

giorni migliori. Lavorano, si vestono 

elegantemente anche quando escono a 

comprare una pagnotta di pane, vanno in 
chiesa insieme, ma o un po' stanchi di essere 

considerati come una curiosità, oggetti di 

studio popolare per gli etnografi provenienti 

da Roma o per i giornalisti di Bucarest. Sono 
stanchi di promesse e belle parole, finché la 

cava di pietra ha chiuso, i bambini non hanno 

un insegnante di italiano a scuola, e i soldi 
dati dall'ambasciata arrivano a Iasi. 

 (Questo articolo e stato preso dallo 

sito https://tulcealibrary.ro/portal/comunitati-

etnice-in-colectiile-bibliotecii-judetene-
tulcea/italienii-din-muntii-macinului-comuna-

greci/; tradotto da Ion Andreea-Alexandra)   

 
 

 

Ion Andreea Alexandra,  

clasa a X-a C 
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MULTICULTURALISM 
 

Comunitatea turco

 

Cu ocazia sărbătoririi „Zilei Na
a Minorităților” în data de 18 decembrie,  mi

am propus să descriu în acest articol 

comunitatea unei minorități care a jucat un rol 

substanțial în definitivarea Dobrogei de 
astăzi, respectiv comunitatea turco-tă

În timp ce anii 1878 

delimitează instalarea și consolidarea 

administrației și civilizației române în 

Dobrogea, epoca interbelică contureaz

imaginea unei provincii integrată, sub toate 

aspectele, în cadrul României întregite. 

„Colonizările” au vizat solidificarea 
elementului românesc în județele Caliacra 

Durostor, supuse presiunilor diplomatice 

militare bulgare, iar evoluția demografic
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Comunitatea turco-tătarilor din Dobrogea 
 

Zilei Naționale 
ilor” în data de 18 decembrie,  mi-

 descriu în acest articol 

ți care a jucat un rol 

ial în definitivarea Dobrogei de 
tătarilor.  

În timp ce anii 1878 – 1914 

și consolidarea 

ției române în 

ă conturează 

ă, sub toate 

aspectele, în cadrul României întregite. 

vizat solidificarea 
țele Caliacra și 

Durostor, supuse presiunilor diplomatice și 

ția demografică, 

politică și spirituală dovedeș

provinciei de a juca un rol important în 

eforturile interbelice. Sunt demne de 

remarcat, prin dimensiunile lor, colonizarea 
românilor și emigrarea populaț

impulsionată de autoritățile din Istanbul, 

dornice să populeze Anatolia 
fostului Imperiu Otoman. Reducerea 

substanțială a numărului de locuitori este 

echilibrată de guvernele române prin m

culturale și economice, dublate de o atent
selectare a categoriilor sociale destinate s

stabilească în zonă. 

Comunitățile turce și tă

inițial din țărani, crescători de
agricultori, în proporție de 85%, cunosc o 

creștere treptată a numărului de arga

muncitori portuari, mici comercian

meșteșuguri după 1880. Ei i se adaug
corupția și abuzurile unei părț

perceptorilor, ce afectează egal t

indiferent de originea etnică

dintre voi aveați la cunoștință
timp ce in restul țării se putea vorbi de abuzul 

rromilor, Dobrogea este singura zon

recurs la sclavie, abuzând de minoritatea 

 

ă dovedește capacitatea 

provinciei de a juca un rol important în 

elice. Sunt demne de 

remarcat, prin dimensiunile lor, colonizarea 
i emigrarea populației turco-tătare, 

țile din Istanbul, 

 populeze Anatolia și alte zone ale 
fostului Imperiu Otoman. Reducerea 

ărului de locuitori este 

 de guvernele române prin măsuri 

i economice, dublate de o atentă 
selectare a categoriilor sociale destinate să se 

și tătare, formate 

ători de animale și 
ție de 85%, cunosc o 

ărului de argați, 

muncitori portuari, mici comercianți și 

 1880. Ei i se adaugă 
i abuzurile unei părți a notarilor și 

ă egal toți locuitorii, 

indiferent de originea etnică. Nu știu câți 

ștință faptul că, în 
rii se putea vorbi de abuzul 

rromilor, Dobrogea este singura zonă care a 

recurs la sclavie, abuzând de minoritatea 
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musulmanilor formată din turci și tătari. 

Totuși, situația s-a modificat prin eforturile 
locuitorilor Dobrogei și instituțiilor statului, 

cărora le mulțumește pentru sprijinul 

financiar și solicită menținerea contribuțiilor 

necesare unui fond bancar pentru întreținerea 
bursierilor de etnie turcă și tătară. Emigrația 

lor este privită drept pierderea unui aliat fidel 

împotriva iredentismului bulgar de către M. 

Roman, ce întărea simpatia generală față de o 
populație în care „copii turci spun cu mândrie 

că sunt români”. Există și descrieri colorate 

ale vieții tătarilor dobrogeni, grație 
însemnărilor învățătorului I. Dumitrescu, ce 

subliniază spiritul liber și pasiunile acestor 

locuitori: „Tătarul este leneș și neprevăzător. 

Dacă are el câțiva bani în buzunar și 
tabachera plină cu tutun, apoi greu de tot îl 

mai urnești la muncă. Numai când isprăvește 

el banii și tutunul, atunci se mai apucă de 

ceva... Le plac vitele foarte mult și le îngrijesc 
cu drag. Predilecția lor merge mai ales spre 

cai. Se vede în toate ale lor spiritul și 

obiceiurile unui popor trăit în stepă și 
libertate. 

Conviețuirea dintre români si 

musulmani și-a lăsat amprenta și la nivel 

cultural, tradițiile și datinile turco-tătarilor 
trăind vii până în ziua de astăzi. Credințele 

magice persistau nestingherite in comunitățile 

musulmane dobrogene și se împleteau riturile 

religioase. De exemplu, femeia și copilul erau 
însoțiți mereu pentru a fi feriți de zâne (Peri), 

duhurile rele, diavol (cin - şeytan) și ființe 

mitologice ca (Albasti) sau Piticul cel rău 
(kaiş ayak). Nunta reprezintă un alt ritual de 

trecere, o modalitate de a alunga moartea și 

celebra viața, asemeni românilor. Este 

interesant, în schimb, obiceiul celor două 
nume la turcii nogai din Nuntași „unul este 

cel oficial, înregistrat în acte, celălalt este un 

nume secret care este folosit doar în familie", 

practică magică specifică șamanismului ce 
interzice dezvăluirea numelui secret pentru ca 

dușmanii sau duhurile să nu aibă puterea de a 

te controla. 

Românii și celelalte etnii împart 
obiceiuri legate de momentele esențiale ale 

vieții, controlate de credință și practici magice 

moștenite sau împrumutate. Conviețuirea a 

produs similarități la nivelul obiceiurilor și 
tradițiilor, chiar întrepătrunderea lor. 

Varietatea practicilor este enormă, dar există 

mereu elemente comune. Niciun cult nu 
prevedea în dogma sa excluderea celorlalți de 

la viața comunității, exceptând prescripțiile 

legate de căsătoriile mixte și de aceea 

toleranța a fost o prezență constantă în 
Dobrogea. 

 

 

Simionov Alexandra, 
Clasa a XI-a C 
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ARTE PLASTICE 

 

 

În anul 1785, când Maria Anne 

Fitzherbert a primit o scrisoare de la 
admiratorul ei, prințul George Frederick al 

IV-lea, nu se gândea că va găsi un ochi 

înăuntru, unul care cuprindea atâta tandre
promisiuni. 

Un mic pandantiv ornat a dezl

una dintre cele mai controversate iubiri ale 

înaltei societăți engleze, și care, de asemenea, 
a setat un trend printre îndrăgostiții secolului 
18. 

Relația dintre cei doi era sortit

eșecului încă de la început, Anne fiind o 
femeie catolică, fără rang, o imagine ce nu se 

potrivea lângă viitorul rege al Angliei. Îns

George era îndrăgostit, iar acest fapt nu a 

trecut neobservat, Anne fiind nevoită

refugieze din fața scandalului. A doua sa 
încercare de a o câștiga, a dat naștere 

miniaturi, o pictură a ochiului 
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The Lover’s Eye 

În anul 1785, când Maria Anne 

Fitzherbert a primit o scrisoare de la 
ul George Frederick al 

ă ăsi un ochi 

untru, unul care cuprindea atâta tandrețe și 

rnat a dezlănțuit 

una dintre cele mai controversate iubiri ale 

i care, de asemenea, 
ții secolului 

ia dintre cei doi era sortită 

 de la început, Anne fiind o 
 rang, o imagine ce nu se 

 viitorul rege al Angliei. Însă 

gostit, iar acest fapt nu a 

trecut neobservat, Anne fiind nevoită să se 

a scandalului. A doua sa 
ștere acestei 

 a ochiului 

prințului, setat pe un fond monocrom, f

însușiri concludente. Cei doi s

neoficial, eveniment pecetluit de un nou 

pandantiv, decorat cu ochiul Mariei, pe care 

George îl purta într-un medalion.
Relația lor a fost de scurt

prințul fiind forțat să se despart

vieții lui și să nege existența că

a fost nevoit să își caute o logodnic
dintre ei a fost ruptă pentru totdeauna. Îns

1830, George Frederick a fost

medalionul iubit la gât, dezvă

plus, faptul că a păstrat scrisorile Mariei pe 
toata durata vieții lui și chiar dormea cu ele 

sub pernă. El nu s-a oprit niciodat

dar datoria sa ca rege era pe primul loc.

 

ului, setat pe un fond monocrom, fără 

iri concludente. Cei doi s-au căsătorit 

neoficial, eveniment pecetluit de un nou 

pandantiv, decorat cu ochiul Mariei, pe care 

un medalion. 
lor a fost de scurtă durată, 

ă se despartă de iubirea 

ța căsătoriei lor. El 

i caute o logodnică și relația 
ă pentru totdeauna. Însă, în 

1830, George Frederick a fost îngropat cu 

medalionul iubit la gât, dezvăluindu-se în 

ăstrat scrisorile Mariei pe 
și chiar dormea cu ele 

a oprit niciodată din a iubi, 

dar datoria sa ca rege era pe primul loc. 
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Această poveste de dragoste a 
declanșat apariția miniaturilor „Lover’s Eyes” 

realizate cu dorința de a exprima 

devotamentul între cei dragi. Unele erau 
pictate în memoria celor decedați, dar toate 

erau intime și prețioase: ochi pictați pe filde

așezați în interiorul unor broșe încrustate cu 

perle sau diamante, mici cât să fie bă
buzunar sau aproape de inimă. 

Ochii aceștia sunt fascinanț ș

în același timp; parțial reprezintă un portret, 

parțial bijuterie și cu siguranță, cuprin
mister. Înainte de apariția ochilor, portretele 

în miniatură înfățișând întregul chip al unei 

persoane au devenit, de asemenea, populare. 
Picturile erau la îndemână spre a evoca chipul 

persoaneidorite, când aceasta era departe. 

Ochii sunt însă diferiți, cuprinzând o singur
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de dragoste a 
ia miniaturilor „Lover’s Eyes” 

a de a exprima 

devotamentul între cei dragi. Unele erau 
ți, dar toate 

ioase: ochi pictați pe fildeș, 

șe încrustate cu 

ă fie băgate în 

tia sunt fascinanți și bizari 

ă un portret, 

ță, cuprinși în 
ia ochilor, portretele 

ând întregul chip al unei 

persoane au devenit, de asemenea, populare. 
 spre a evoca chipul 

persoaneidorite, când aceasta era departe. 

i, cuprinzând o singură 

însușire, dar în special accentuând un lucru 

specific: privirea, ce poate ascunde o 
multitudine de înțelesuri. „Este privirea pe 

care cineva vrea să și-o imagineze 

fie îndreptată spre ei înșiși”, e

de artă Hanneke Grootenboer. Ac
te uita și importanța sa sunt centrale în 

dezvăluirea misterului din spatele ochilor. Din 

cauza codurilor sociale, interac

membrii de sex opus era realizat

din priviri, lucru ce a devenit repede 
semnificant și codificat. 

Începând cu anul 1830, acest trend a 

fost înăbușit de apariția fotografiei, ce oferea 
un portret real al persoanei iubite. Astfel, 

numele partenerilor și poveș

dragoste, care le-au inspirat s

trecerea timpului. 
 

Constantin Maria 

 

 

 

ire, dar în special accentuând un lucru 

specific: privirea, ce poate ascunde o 
elesuri. „Este privirea pe 

o imagineze și care să 

”, explică istoricul 

 Hanneke Grootenboer. Acțiunea de a 
ța sa sunt centrale în 

luirea misterului din spatele ochilor. Din 

cauza codurilor sociale, interacțiunea dintre 

membrii de sex opus era realizată în special 

din priviri, lucru ce a devenit repede 

Începând cu anul 1830, acest trend a 

ția fotografiei, ce oferea 
un portret real al persoanei iubite. Astfel, 

și poveștile lor de 

au inspirat s-au pierdut cu 

Constantin Maria Rebeca, 

Clasa a XI-a C 
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ARTE PLASTICE 

 

 

Pictor, arhitect, eseist, grafician și 

român – izraelian 

(24 mai 1895 – 21 aprilie 198) 
 

Personalitate artistică 

complexitate deosebită, este co-inventatorul

curentutlui aristic Dada și un exponent
Constructivismului în Europa de Est.

Acesta se naște într-o familie

din București, fiind un băiat 
sensibil, care își amintea de 

copilăriei ca un timp de „libertate și

spirituală”. De mic, acesta se simte 

condiția sa financiară și pe parcurs
dezvoltă o dorință pentru dreptatea

Studiază la liceul „Gheorghe Lază

capitală, unde alături de colegii să

Tzara și Ion Vinea înființează
„Simbolul”, prin intermediul că

realizează debutul artistic. 

La începutul Primului 
Mondial, Tzara, Iancu și fratele lui, 

mutat în Zürich, unde Marcel

arhitectura la Institutul Politehnic. 

tineri români, împreună cu alți artiș
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Marcel  Iancu 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 scenograf 

de o 

inventatorul 

exponent al 
Est. 

familie bogată 

 visător și 
 perioada 

și luminare 

 vinovat de 

parcurs își 
dreptatea socială. 

Lazăr” din 

săi Tristán 

țează revista 
căreia își 

 Război 
 Jules, s-au 

Marcel studiază 

 Acești trei 

ști au creat 

un colectiv, ce se va dezvolta

mișcarea cunoscută astăzi drept

Decepționați de cultura
și dezgustați de război, au atacat

prin intermediul poeziei, 

picturii. În februarie 1916 

participe la nopți de spectacole
organizate la Cabaretul „Voltaire”.

reuniuni nimic nu era tabu; sexul,

pictura, cântecele africane, 
sens, dansul dinamic mascat,

publicul și îl entuziasmau. Acesta

de manifestare al Cabaretului,

acceptat și l-a  susținut 
conștientizat cât de nociv era.

vadă ceva nou în Dada, conceptul

avea „douăviteze” una 

negativă. Astfel, s-a îndepărtat
ca nihilism destructiv și violen

îmbrățișând idealurile socialiste

Constructiviști. 
 

Wounded Soldier in the

În 1922 se reîntoarce

unde devine o componentă important

 

dezvolta și va forma 

drept „Dada”. 

cultura occidentală 
atacat convențiile 

 fotografiei și 

 au început să 

spectacole infame 
„Voltaire”. La aceste 

sexul, moartea, 

 poeziile fără 
mascat, toate antrenau 

Acesta era modul 

Cabaretului, pe care l-a 

 până când a 
era. El a ajuns să 

conceptul pentru el 

pozitivă, alta 

ărtat de ce vedea 
violență spirituală, 

socialiste oferite de 

the Night 

reîntoarce în România, 

importantă pentru 
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curentul modernist, fondând 

„Contimporanul”. El credea în puterea
primitive, notând, în anul 1924:

copiilor, cea folk, arta psihopa

oamenilor primitivi este cea mai vioaie

expresivă”. Activitatea sa în România
scurtată 

din cauza sentimentelor anti

pro-naziste și a pogromului din 1940,

acestea determinându-l să se 

împreună cu familia lui, în Israel. 
A  continuat să picteze scene

București, dar și peisajele locale, 

într-un sat arab părăsit, o colonie 

numită Ein Hod. După cum spune
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 revista 

puterea artei 
1924: „Arta 

psihopaților, a 

vioaie și mai 

România este 

anti-semite, 

1940, toate 

 relocheze, 

scene trăite din 

 întemeind 

 de artiști, 

spune și el, 

aceasta a fost ultima sa „activitate

El moare în 1984, lă
moștenire artistică valoroasă, 

parcursul vieții sale diferite

influențând, de asemenea, arti

domenii. 
 Fabulation DADA 

Mask for Firdusi pogrom

organizat al unui grup etnic,

evreilor din Rusia și Europa
(sec.19-20). 

Dadaism- mișcare 

nihilistă (în special în pictură
înflorit în Europa în secolul 

pe iraționalitate și negarea

acceptate de frumusețe. 

Constructivism- este
arhitectură modernă care a apă

1920. Aceasta a combinat

ingineria pentru a instaura stilul

în viața de zi cu zi. Constructivismul
desprea crearea unor spații,

utopie socialistă putea fi atinsă

Constantin Maria Rebeca,

 

„activitate dada”. 

lăsând în urmă o 
 explorând pe tot 

diferite curente și 

artiști din multe 

 

pogrom- masacru 

etnic, în special al 

Europa Răsăriteană 

 artistică 

pictură), care a 
 20, bazată 

negarea legilor 

este o formă de 
apărut în USSR, în 

combinat tehnologia și 

stilul avangardist 

Constructivismul era 
ții, în care noua 

atinsă. 

 
Constantin Maria Rebeca, 

Clasa a XI-a C 
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EXTRACURRICULARE 

Concursul 
 
 

„Sanitarii Pricepuți este singura 

competiție care promovează sănă

acordarea primului ajutor de bază 

elevilor, ce se desfășoară din anul 1962 în 
unitățile de învățământ preuniversitare din 

România.” 

Este data de 30 iulie 2021. Trezi
la 4 dimineața, echipajul sanitarilor pricepu

al liceului nostru urmează să trăiască

cele mai imprevizibile zile. 

 
Cine sunt sanitarii pricepuți? 

Sanitarii suntem… noi. Ni

adolescenți ca oricare alții, curioși ș

să lărgim orizontul nostru de cunoa
acest drum plin de obstacole, tinerii de doar 

17 ani au decis să se dedice unui concurs ce 

urma să le „fure” aproximativ jumă

vara, fără să aibă idee cum le va fi influen
viață în acea vară. 
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Concursul ,,Sanitarii pricepuți” 

este singura 

ă sănătatea și 

 în rândul 

ă din anul 1962 în 
mânt preuniversitare din 

Este data de 30 iulie 2021. Treziți de 
a, echipajul sanitarilor pricepuți 

ă ă ăiască una din 

… noi. Niște 

și și dispuși 

rgim orizontul nostru de cunoaștere. În 
acest drum plin de obstacole, tinerii de doar 

concurs ce 

 le „fure” aproximativ jumătate de 

 idee cum le va fi influențată 

Cum se desfășoară acest concurs?

În principiu, grupul format din 5 

membrii simulează o situa

ingenios concepută, având ca scop acordarea 
primului ajutor într-un context ce poate fi atât 

banal, precum o julitură, cât 

exemplu, accidente de mașină

în inima sau chiar un stop cardiac, în care 
practic, victima trebuie readusă

 

Cum a arătat această competi

Înainte de partea cu adev

interesantă, sanitarii au fost pu

probă teoretică, până și cei 

îngenuncheați. Supraviețuindu

elevii urmau să se asigure că
proba practică vor fi, de asemenea, 

supraviețuitori. Astfel, doi au salvat o femeie 

în stop cardiorespirator ce prezenta 

echimoza epidurală care, înt
colocvial, reprezintă un mare cucui în frunte. 

Cea de-a doua victimă, un domn de o vârsta 

respectabilă arțăgos, căzut împreun
portocalele din sacoșă , refuza ajutorul 

echipajului. După o lungă

psihologică, coechipierele au reu

diminueze efectele ce urmau să

 

 acest concurs? 

În principiu, grupul format din 5 

ă o situație de urgență 

ca scop acordarea 
un context ce poate fi atât 

ă, cât și elaborat, spre 

șină, corpuri străine 

în inima sau chiar un stop cardiac, în care 
practic, victima trebuie readusă la viață. 

 competiție? 

nainte de partea cu adevărat 

, sanitarii au fost puși să treacă o 

cei mai buni fiind 

țuindu-i  acesteia, 

 se asigure că victimele din 
 vor fi, de asemenea, 

uitori. Astfel, doi au salvat o femeie 

în stop cardiorespirator ce prezenta și o 

ă care, într-un limbaj 
ă un mare cucui în frunte. 

ă, un domn de o vârsta 

ăzut împreună cu 
șă , refuza ajutorul 

ă o lungă consiliere 

, coechipierele au reușit să 

diminueze efectele ce urmau să fie resimțite 
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de o fractura de clavicula și o entors

glezna dreaptă. Cu notele de 9,6 9,8 
note maxime, mai urma primirea unei ultimi 

vești, adică nota liderului. 

 

Dar totuși…ce dificultăți am întâlnit?

Cum “socoteala din târg nu coincide 

cu cea de acasă”, am fost puși într

pentru a pune în evidență ațâț aptitudinile de 

luptă pentru adevăr, cât și ambiția, calit

care sunt necesare oricărui câștigător. Astfel, 
la finalul concursului, după discurs

fermecător al liderului, echipa este anun

că nota acestuia este 8, întrucât a anun
târziu ambulanța de cele întâmplate. 

Investigând un videoclip al interven

remarcat o eroare, cronometrul a fost pornit 

devastator de devreme. Asta putea însemna 
un singur lucru, este nevoie de contesta

scurt, după o dezbatere cu conducerea, nota 

meritată a fost în cele din urma dată, adic

 
Sincer, ce ați învățat din această experien

Lăsând deoparte exagerările, echipa 

sanitarilor consideră că această experien
ajutat la maturizarea lor, atât în plan 

academic, cât și în plan social. 
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și o entorsă la 

. Cu notele de 9,6 9,8 și două 
note maxime, mai urma primirea unei ultimi 

i am întâlnit? 

“socoteala din târg nu coincide 

și într-o situație 

ț ț aptitudinile de 

și ambiția, calități 

ș ător. Astfel, 
ă discursul, total 

tor al liderului, echipa este anunțată 

 nota acestuia este 8, întrucât a anunțat prea 
a de cele întâmplate. 

Investigând un videoclip al intervenției, s-a 

remarcat o eroare, cronometrul a fost pornit 

Asta putea însemna 
un singur lucru, este nevoie de contestație! Pe 

 o dezbatere cu conducerea, nota 

 a fost în cele din urma dată, adică 10. 

ă experiență? 

ările, echipa 

ă experiență a 
ajutat la maturizarea lor, atât în plan 

i în plan social. 

Nu doar ca au fost nevoiți să

nedreptății, convingând un grup de adul
renume că au greșit, dar au ș

au așteptat undeva la 7 ore pentru aflarea 
clasamentului final, să renunț

socializeze cu voluntarii brăileni, cu care 

legătură și în ziua de astăzi. 
Venind acasă cu premiul 3 na

sanitarii pricepuți au înțeles un singur lucru. 

Anul viitor, se vor prezenta în holul central al 

Colegiului Dobrogean „Spiru Haret” cu 
trofeul locului 1 în mână. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Barbu Ovidiu și Luca Vlad Mario,

 

ți să lupte împotriva 

ii, convingând un grup de adulți cu 
it, dar au și ajuns, după ce 

teptat undeva la 7 ore pentru aflarea 
țe la emoții și să 

socializeze cu voluntarii brăileni, cu care țin 

ă cu premiul 3 național, 

țeles un singur lucru. 

Anul viitor, se vor prezenta în holul central al 

Colegiului Dobrogean „Spiru Haret” cu 

 

și Luca Vlad Mario, 

Clasa a XI-a C 
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EXTRACURRICULARE 

Clubul de robotică 
 

 

Clubul de robotică „Epsilon” din 

cadrul școlii a fost înființat în anul 2019 este 
locul unde elevii vin din pură pasiune pentru 

construirea și proiectarea roboților, folosindu-

se de creativitate și cunoștințele lor. Este locul 

în care te poți desprinde de realitate și păși pe 
un tărâm al viitorului. Nu contează profilul la 

care ești, deoarece totul este mai simplu decât 

pare. La început, „Epsilon” a fost formată din 
elevi ce ulterior au absolvit, urmând ca pe 

parcurs să vina noi participanți pentru a putea 

duce munca antecesorilor lor mai departe. 

Echipa este formată din aproximativ 20 de 
persoane cu mai puțin sau mai multa 

experiență, însă dornice și pasionate în acest 

domeniu. Exista trei categorii din care poți 

face parte, fiecare având un rol important în 
formarea unui grup omogen, mecanica, media 

și programare. 

Mecanica se ocupa cu asamblarea 
robotului și de estetica acestuia, însă aspectul 

este mai puțin important. Sarcinile se 

distribuie membrilor echipei, urmând ca mai 

apoi piesele să se asambleze. 

Media se ocupă cu popularizarea grupului 

prin diverse mijloace, fie online prin 

intermediul rețelelor de socializare, fie prin 

afișe sau prin zvonuri răspândite prin școală. 
La baza părții de programare stau codurile 

introduse de către elevi. Deci cunoștințele de 

fizică nu sunt necesare dacă îți dorești să 

participi. Ai nevoie de ambiție, spirit de 
echipă și pasiune pentru a putea calcă pragul 

laboratorului. 

„Nație prin educație” este un concurs 
cu fază națională și internațională. Fiecare 

echipă se înscrie pe baza unui cod 

reprezentativ fiecăruia. În funcție de sezon, ce 

se schimba în fiecare an, fiecare robot trebuie 
să realizeze diverse activități cum ar fi 

punerea unor cuburi pe un suport. Acestea 

trebuie să stea în echilibru, în caz contrar, 

participanții primesc mai puține puncte pentru 
proba respectivă. Membrii echipei „Epsilon” 

erau nerăbdători să lucreze la un prototip de 

robot, iar odată cu deschiderea sezonului 6, 
elevii au lucrat din greu la formarea celui de 

al patrulea robot făcut de ei. 

Cel mai dificil robot de realizat pentru 

echipa a fost cel din prezent deoarece mulți 
dintre participanții clubului nu au o experiență 

semnificativă în spate, fapt ce îngreunează 

viteza de muncă și calitatea acesteia, însă 

membrii vechi depun eforturi în a-i învăța pe 
cei noi pentru a le putea duce moștenirea mai 

departe după absolvirea lor. 
 

Dărăbană Maria-Teodora,  
clasa a XI-a C 
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INTERVIU 

De la debater, la arbitru
 

 

Practicarea dezbaterilor îi preg

pe tineri să acționeze și să participe 
inteligent în viața socială, să investigheze 

să analizeze probleme importante ale lumii 

contemporane, să sintetizeze informa

lucreze în echipă cu colegii, să ră
prompt și analitic unor solicitări ș

ascultători critici. Un alt argument pentru 

continuarea acestui cerc îl reprezint
crearea echipajului de începători/avansa

pentru Olimpiada de argumentare, 

dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat” 

și realizarea unui program de pregă
vederea participării la acest concurs.

Anul școlar 2018 – 

reprezentat o nouă etapă în dezvoltarea 

cercului nostru. Pe lângă olimpiada de 
argumentare menționată anterior, echipajul 

ce a reprezentat școala noastră a ob

locul I, cu calificare la etapa na
Elevul Petrencu Constantin a ob

mențiune pentru vorbitor în cadrul etapei 

naționale a olimpiadei. Aceasta a fost doar 

o mică parte a contribuției din partea 
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De la debater, la arbitru 

Practicarea dezbaterilor îi pregătește 

ș ă participe 
ă investigheze și 

 analizeze probleme importante ale lumii 

 sintetizeze informații, să 

 cu colegii, să răspundă 
ări și să fie 

tori critici. Un alt argument pentru 

cerc îl reprezintă 
ători/avansați 

pentru Olimpiada de argumentare, 

ă „Tinerii dezbat” 

i realizarea unui program de pregătire în 
rii la acest concurs. 

 2019 a 

ă în dezvoltarea 

ă olimpiada de 
 anterior, echipajul 

ă a obținut 

locul I, cu calificare la etapa națională. 
Elevul Petrencu Constantin a obținut o 

vorbitor în cadrul etapei 

ionale a olimpiadei. Aceasta a fost doar 

ției din partea 

doamnei profesoarei Manea Andreea 

Mihaela. 

Activitatea de debate sub 

coordonarea doamnei profesoare Baciu 
Gabriela a început în anul 

2017 prin participarea echipajului compus 

din elevii Maria Hamcerencu, M

Unguru, Matei Popescu la faza jude
olimpiadei „Tinerii dezbat”, sec

începători. 

Ulterior, echipajul format din  
Marina Andreea Machedon, Petru

Adrian Duțu, în 2019, au reu

performanță unică până în acel moment 

pentru județul Tulcea, obținerea locului I
la faza națională, la secțiunea încep

anul următor școlar, 2019 

coordonarea doamnei profesoare Baciu 

Gabriela, au obținut locul I la cea mai mare 
competiție pe cluburi „Saint George City of 

Debate”, secțiunea începă

început o perioadă pandemică

continuat desfășurarea cu participarea la 

mai multe competiții de cluburi.
În toată această perioad

o singură competiție cu prezen

 

doamnei profesoarei Manea Andreea – 

Activitatea de debate sub 

coordonarea doamnei profesoare Baciu 
Gabriela a început în anul școlar 2016 – 

2017 prin participarea echipajului compus 

din elevii Maria Hamcerencu, Mălin 

Unguru, Matei Popescu la faza județeană a 
olimpiadei „Tinerii dezbat”, secțiunea 

Ulterior, echipajul format din  
Marina Andreea Machedon, Petruț Stan și 

u, în 2019, au reușit o 

ă în acel moment 

ținerea locului II 
țiunea începători. În 

colar, 2019 – 2020, sub 

coordonarea doamnei profesoare Baciu 

l I la cea mai mare 
ie pe cluburi „Saint George City of 

iunea începători. Deși a 

ă pandemică, cercul și-a 

urarea cu participarea la 

ții de cluburi. 
ă perioadă, a avut loc 

ție cu prezență fizică 
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desfășurată la nivel județean și organizat

de Palatul Copiilor Tulcea. Și de aceast
dată, rezultatelor echipajelor conduse de 

prof. Baciu Gabriela au fost remarcabile 

astfel locul I – Cristian – Ovidiu Barbu, 

Ana Dragomir și Bianca Popișteanu, locul 
III – Teodora Burlacu, Amalia Pintilie, 

Mara Teodora Cârnat și locul IV 

Popazu, Georgiana Andrei, Antonio Daniel 

Bălănuță. 
Și pentru că povestea cercului de 

dezbatere trebuie să continue și să

mai departe oameni frumoși, s
bazele unei colaborări internaționale 

mai implicați dezbateri din cadrul CDSH 

vor beneficia de un schimb de experien

Erasmus. 
 

Reporter: Bună ziua, numele meu este 

Andrei Georgiana și astăzi o avem ca invitat

pe Andreea Machedon, fosta elev

Colegiului Dobrogean „Spiru Haret”, c
mulțumesc că poate să-mi acorde din timpul 

ei liber limitat, atunci când nu are cursuri 

nu participă la vreo conferință. Bună

sper ca ești bine si, in calitate de trainer al 
cercului de debate, îmi poți răspunde la 

următoarele întrebări. 

Andreea: Bună, mă bucur să
aici, sunt pregătită să răspund! 
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ț și organizată 

Și de această 
, rezultatelor echipajelor conduse de 

prof. Baciu Gabriela au fost remarcabile 

Ovidiu Barbu, 

șteanu, locul 
Teodora Burlacu, Amalia Pintilie, 

i locul IV – Daria 

Popazu, Georgiana Andrei, Antonio Daniel 

 povestea cercului de 

și să formeze 

și, s-au pus 
ționale și cei 

i dezbateri din cadrul CDSH 

vor beneficia de un schimb de experiență 

 ziua, numele meu este 

zi o avem ca invitată 

a Machedon, fosta elevă a 

Colegiului Dobrogean „Spiru Haret”, căreia îi 
mi acorde din timpul 

ei liber limitat, atunci când nu are cursuri și 

ță. Bună, Andy, 

ti bine si, in calitate de trainer al 
ți răspunde la 

ă bucur să mă aflu 

Reporter: Cum te-

participi la cercul de debate din cadrul 
noastre? 

Andreea: Totul a început în clasa a 

IX-a, când am văzut un afi

amfiteatrul din holul central. Mi s
activitate interesantă și fără să

prea mult m-am înscris și am fost la prima or

de club. O contribuție semnificativ

înscrierea mea la debate a avut
profesoară Mihaela Vicol, care m

și mi-a spus că i se pare că este un domeniu 

care mi se potrivește. Se pare ca a avut foarte 
mare dreptate. 

Reporter: Cum consideri c

ajutat, pe plan personal, faptul c

la  competițiile de dezbateri? 
Andreea: Competițiile de dezbateri la 

care am participat, chiar daca nu au fost a

de numeroase cum mi-aș fi dorit, din cauza 

pandemiei, au reprezentat unele dintre cele 
mai frumoase experiențe pe care am avut 

oportunitatea sa le trăiesc în via

 În primul rând, am înv
"practic" debate-ul, pe lângă

deja o cunoșteam de la club, prin intermediul 

training-urilor de la competiții, dar 

efectivă a rundelor. În al doilea rând,
cunoscut foarte multă lume din comunitatea 

de dezbateri, debateri talenta

aștept sa mai joc și arbitri înț

am asimilat foarte multe informa
Reporter: Ce te-a făcut să

arbitru și ce pași ai urmat ca să

Andreea: Mi-am dorit să
pentru că am realizat că dezbaterile sunt cea 

mai mare pasiune a mea. Mi se pare un pas 

natural ca atunci când iți place foarte mult un 

anumit lucru, să vrei să îl împ
restul lumii. De asemenea, am fost foarte 

inspirată și de coordonatoarea mea, doamna 

Gabriela Baciu, fără de care nu a

 

-ai hotărât să 

participi la cercul de debate din cadrul școlii 

Totul a început în clasa a 

zut un afiș pe ușa de la 

amfiteatrul din holul central. Mi s-a părut o 
ș ără să mă gândesc 

și am fost la prima oră 

ție semnificativă la 

a mea la debate a avut-o și doamna 
 Mihaela Vicol, care m-a încurajat 

ă este un domeniu 

te. Se pare ca a avut foarte 

Cum consideri că te-a 

ajutat, pe plan personal, faptul că ai participat 

 
țiile de dezbateri la 

care am participat, chiar daca nu au fost așa 

ș fi dorit, din cauza 

pandemiei, au reprezentat unele dintre cele 
țe pe care am avut 

ăiesc în viața mea. 

În primul rând, am învățat cum să 
ul, pe lângă teoria pe care 

team de la club, prin intermediul 

ții, dar și jucarea 

 a rundelor. În al doilea rând, am 
ă lume din comunitatea 

de dezbateri, debateri talentați cu care abia 

i arbitri înțelepți de la care 

am asimilat foarte multe informații utile. 
ăcut să vrei să devii 

a să ajungi unul? 

am dorit să devin arbitru 
ă dezbaterile sunt cea 

mai mare pasiune a mea. Mi se pare un pas 

ți place foarte mult un 

ă îl împărtășești cu 
menea, am fost foarte 

i de coordonatoarea mea, doamna 

ă de care nu aș fi ajuns 
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până aici și sunt onorată că duc tradiția 

cercului mai departe. Ca să dobândesc 
calitățile de arbitru/trainer a trebuit să urmez 

2 cursuri organizate de ARDOR, unde am fost 

specializați în noțiuni de psiho-pedagogie, 

metode eficiente de arbitrare si oferire de 
feedback. 

Reporter: Ne poți spune, te rog, un 

moment din perioada liceului, în care te-ai 

simțit mândră de prestația ta din timpul 
meciului? 

Andreea: Cred ca discursul de care 

sunt cea mai mândră a fost la finala Saint 
George 2019, unde eu împreună cu echipa 

mea am avut de lucrat pe o moțiune 

impromptu. Încă îmi amintesc emoțiile de 

dinaintea anunțării moțiunii la roll call, fuga 
până la sălile de joc, pentru a găsi un loc gol 

pentru a lucra, agitația când trebuia să ne 

scriem discursurile și fiecare membru al 

echipei avea o grămadă de idei. Atunci însă, 
am reușit, cumva, să ne păstrăm calmul, am 

lucrat foarte organizat, folosindu-ne de tot 

timpul și am intrat în amfiteatru foarte 
pregătiți. Știu că m-am îndreptat spre pupitru 

când mi-a venit rândul fără nicio emoție. 

Reporter: Te-a propulsat/direcționat în 

vreun fel activitatea ta ca debater, în alegerea 
și admiterea facultății? 

Andreea: Da, am căutat, în special, o 

facultate la care pot să îmi folosesc aceste 

skill-uri, de aceea sunt in prezent studentă la 
SNSPA, Facultatea de Științe Politice. De 

fapt, activitatea mea în dezbateri m-a ajutat 

foarte mult la admitere, având în vedere că 

am intrat pe baza diplomei de la olimpiada 
"Tinerii Dezbat". 

Reporter: Consideri că școala noastră 

ți-a oferit anumite oportunități pentru actuala 
ta funcție de trainer?  

Andreea: Această școală mi-a oferit 

cea mai bună oportunitate de trainer, cea de a 

mă ocupa de grupa de avansați din cadrul 
clubului. Îmi face foarte mare plăcere să 

lucrez în acest mediu, mai ales pentru că 

practic mă implic in activitate alături de niște 

prieteni, la un moment dat am fost și eu 
colega lor de grupă, până la absolvire. 

Reporter: Te rugăm să le transmiți un 

mesaj celor care își doresc să facă parte din 
cercul de dezbateri al scolii!  

Andreea: Recomand cu toată inima 

oricui să se înscrie la debate pentru că este o 

activitate ce te dezvoltă pe foarte multe 
planuri. Cele mai importante aspect, după 

părerea mea sunt că reușești să capeți 

încredere în tine, înveți foarte multe 

informații noi prin intermediul research-ului 
pentru moțiuni și înveți să privești situațiile 

din mai multe perspective. Cred cu tărie că 

dezbaterile sunt un eye-opener pentru 
generațiile noastre, dar, de asemenea, este și o 

activitate foarte distractivă, odată ce sunt 

învățate bazele. 

 
Andrei Georgiana, 

Clasa a XI-a C 
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ERASMUS 

De ce „Erasmus”? 
 

 

Prin însăși definiția elevului se 

înțelege dorința acestuia de a experimenta cât 
mai multe lucruri noi, de a vizita, de a 

acumula cunoștințe, dar și abilități noi, 

lingvistice și de socializare. Ei bine, 

programul „Erasmus”  îți oferă toate aceste 
lucruri. Pentru mine, încă de la primul meu 

contact cu definiția acestor proiecte și cu ceea 

ce reprezentau ele in esența lor, am știut ca 

vor ajunge pe lista mea cu obiective de atins 
in timpul liceului. 

Prima data când am auzit cuvântul 

„Erasmus” a fost într-un context familiar, 
eram pe holurile liceului și de fiecare data 

când treceam pe lângă cei mai mari, îi auzeam 

vorbind despre experiențele lor cu zâmbetele 

pana la urechi. Apoi am început sa vad din ce 
in ce mai multe poze frumoase, afișe si 

bannere despre fiecare proiect, lucru care mă 

făcea din ce in ce mai tare să îmi doresc să fac 

parte din aceasta echipa frumoasă. Am 
început să mă interesez mai bine în ceea ce 

constau proiectele „Erasmus”, despre procesul 

de selecție, am aflat despre beneficiile aduse 
atât pe plan educațional dar și cultural, și am 

decis că trebuie neapărat să aplic. În cazul 

meu, procesul de selecție a fost unul destul de 

simplu.  

Având toate detaliile de care am 
nevoie transmise de către profesori, pentru 

început a trebuit să trimit doar un formular de 

înscriere completat atât de mine, cât și de unul 

dintre părinții mei, care m-au susținut foarte 
tare să aplic în acest proiect, și mai apoi am 

trimis o scrisoare de motivație în limba 

engleză, toate acestea pe mail-ul proiectului. 
Apoi, în ultima etapă a procesului de selecție 

am dat un interviu online în limba engleză, 

împreună cu câțiva colegi și profesori. Știu, 

această etapă pare să fie puțin mai grea, mai 
ales din cauza emoțiilor, însă nu aveți de ce să 

vă faceți griji. Nu trebuie să știți limba 

engleză perfect iar întrebările sunt simple și 

rapide. Eu am fost prima care a dat interviul și 
deși eram foarte emoționată și speriată, mai 

ales că nu știam despre ce era vorba, am reușit 

să răspund cum trebuie la fiecare întrebare. 
Următoarele zile am stat cu sufletul la gură 

așteptând rezultatul și văzând că am intrat am 

fost extrem de fericită.  

Am fost primită cu brațele deschise de 
către o echipa de oameni frumoși cu care am 

colaborat și colaborez în continuare pentru 

toate proiectele pe care le avem de făcut. La 

scurt timp după ce am intrat în proiect am 
plecat și în prima mea mobilitate, în Turcia, 

am fost foarte entuziasmată și emoționată din 

toate punctele de vedere. Desigur toate 
cheltuielile au fost acoperite de către proiect, 

am stat la un hotel superb și am mâncat 

extrem de bine în fiecare zi. Acolo am 

cunoscut foarte mulți oameni noi din diferite 
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țari europene, cum ar fi Portugalia, Spania, 

Italia, Lituania, care vor rămâne mereu în 
inima mea si cu care sper sa păstrez legătura. 

Am aflat lucruri despre cultura fiecăruia, de la 

sistemul lor educațional la cum își petrec 

timpul cu prietenii si familia, am învățat 
lucruri noi despre manipularea și educarea in 

media și am trăit una dintre cele mai frumoase 

experiențe pe care le poți avea ca și elev.  

După ce m-am întors din mobilitate 
mi-am dat seama ca programul „Erasmus” 

este mult mai mult decât un program 

educațional – este un program de schimb 
cultural. Această aventură emoțională te va 

învăța mult mai mult decât te aștepți. Eu sunt 

o persoana aventuroasa, care nu ratează 

niciodată o experiență nouă, iubesc să 
călătoresc și să aflu lucruri noi despre alte 

culturi, iar proiectul Erasmus mi-a oferit toate 

acestea și totodată informații educaționale 

noi, și cum am mai zis o dezvoltare pe plan 
lingvistic, al abilităților mele în domeniul PR, 

 social și multe altele. 

Diferitele opinii și perspective cu care vă veți 

confrunta cu siguranță vă vor lărgi 
orizonturile și vă vor îmbogăți personalitatea. 

Veți învăța multe despre ceilalți, dar și despre 

voi înșivă. Cunoașterea diferitelor culturi vă 

face să apreciați aspecte ale culturii cărora nu 
le-ați acordat niciodată atenție. În plus, 

petrecerea timpului într-o atmosferă 

internațională vă învață cum să depășiți 

barierele și să comunicați mai ușor cu oricine. 
O altă calitate care este foarte importantă 

pentru dezvoltarea viitoare, atât personal cât 

și profesional. 
Sper că te-am convins să aplici pentru 

că, pentru mine proiectul Erasmus este „once 

in a life time experience” și cred că niciun 

elev din „Spiru Haret” nu trebuie să rateze 
această oportunitate! 

 

Cârnat Mara, 

Clasa a XI-a C 
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ERASMUS 

O călătorie pe meleaguri franceze 
 

 
În 

ultimele zile, cu 

cât ne apropiem 

mai mult de 
finalul anului, mă 

surprind uneori 

uitându-mă în 

gol și pierzându-
mă în amintiri 

din ultimele luni. 

Uneori sunt 
simple întâmplări 

care îmi stârnesc 

o anumită 

nostalgie, dar, de cele mai multe ori, mă 
imaginez înapoi în Strasbourg, mergând fără 

vreo destinație precisă pe străzile ca un 

labirint din jurul Catedralei sau străbătând 

bulevardele lungi, pline de oameni, pe care, 
odată ce le apucai, riscai să te găsești, în scurt 

timp, în celălalt capăt al orașului. O 

misconcepție pe care am avut o despre 

Strasbourg înainte să am o experiență proprie 

a fost aceea că e un oraș mare, de 

dimensiunile Bucureștiului chiar. Dar această 
opinie e departe de adevăr, căci e, de fapt, mai 

mic decât Tulcea, ca și mărime efectivă. Și 

totuși te face să te simți ca într-unul din 
marile orașe ale lumii, de parcă ai putea 

merge la infinit pe acele străzi fermecătoare, 

fără să cuprinzi vreodată întreg orașul. Poate 

cauza e aerul care pare să aibă, în orice zonă 
ai merge, o notă distinctă de Baccarat Rouge, 

cel mai puternic simțită în jurul catedralei, sau 

poate prezența unor instituții extrem de 

importante pentru toți cetățenii europeni, 
precum Parlamentul European sau Consiliul 

Europei. Căci aceasta este cealaltă latură a 

farmecului Strasbourg-ului, calitatea sa de 
capitală europeană, de oraș cu o atmosferă 

demnă de astfel de locații ce pot părea 

intimidante la început, însă, odată ajuns în 

apropierea lor, ești copleșit de dorința de a 
putea păși în interiorul lor și să privești, măcar 

în calitate de turist, cum decurge viața în 

cadrul acestora.  

Am avut ocazia să intru în aceste 
instituții și să pot privi îndeaproape camerele 

de conferință, holurile impunătoare și 
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grădinile străbătute de ape, ce îți taie 

respirația, și pot spune că m-a făcut doar să 
îmi doresc și mai mult să pot să ajung să îmi 

încep toate zilele trecând pragul 

Parlamentului, motivându-mă să muncesc 

pentru a putea, într-o bună zi, să numesc 
Strasbourg-ul acasă. Este un contrast 

remarcabil între cartierele moderne ce te 

întâmpină cu case și grădini ce par să le facă 

concurență celor din cele mai mari orașe ale 
lumii pe măsură ce te apropii de Parlament și 

de Consiliu și zonele dinspre centru, care sunt 

un amestec între clădiri și străduțe pe care le-

ai putea întâlni în filme de epoca și bulevarde 

și alei pietonale ce rivalizează, cu siguranță, 

cu cele din Paris. Căci aceasta e o parte din 
magia Strasbourg-ului, diversele trăsături ce îl 

diferențiază de un oarecare oraș francez, cu 

stereotipicele elemente ce ne vin în minte 
când ne gândim, să zicem la Paris: balcoane 

înguste ce se înalță deasupra străzilor parcă 

mereu pline cu flori, biciclete în stil vintage 

oriunde privești și oameni ce par să poarte 
mereu berete. Nu, Strasbourg e mult mai mult 

decât doar francez, influențele germane fiind 

puternic resimțite în atât de multe domenii ale 

vieții, de la arhitectura cu note bavareze până 
la bucătăria alsaciana, pe care trebuie să o 

guști ca să o apreciezi cu adevărat. De fapt, nu 

e nevoie decât de un autobuz și o scurtă 

călătorie de 15-20 de minute pentru a ajunge 
în Kehl, lucru care nu pare nemaipomenit, 

însă doar până îți dai seama că ai trecut, în 

atât de puțin timp, în Germania.  

Deci este de înțeles de ce aceste 
influențe sunt atât de puternice în Strasbourg, 

deși aș minți dacă aș spune că, oricât de 

diferit ar fi de unele orașe franceze, nu 

păstrează o trăsătura aparte, ce pare că face ca 
stereotipurile să fie adevărate: este aproape 

imposibil să găsești o stradă care nu are o 

patiserie, sau măcar o cafenea micuță, situată 
pe colț ,ce servește o cafea cum găsești numai 

în Franța. 

 

Însă, dacă până acum pare că 
Strasbourg e un oraș ce merită vizitat strict 

pentru atmosfera sa unică, nu mi-aș permite 

să uit o parte a orașului de care am profitat 
din plin și care, după părerea mea, nu ar fi 

putut lipsi dintr-un loc atât de stilat: 

nenumăratele magazine ce ocupă spațioasele 

alei pietonale, oferind o experiență de 
shopping extrem de variată. Adevărul este că 

poți găsi aproape orice fel de magazin, în 

special cele de renume.  
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Dar un detaliu care m-a făcut să 

înțeleg cu adevărat câtă eleganță stă la baza 
acestui oraș a fost faptul că majoritatea 

acestora se află în clădiri de epocă, ce au fost 

păstrate aproape exact așa cum ți-ai imagina 

că arătau când au fost construite cu decenii, 
poate secole în urmă. Această combinație 

între elemente moderne ce oferă un stil 

specific secolului în care trăim, precum 

magazinele și brand-urile de lux ce se găsesc 
cu ușurință în Strasbourg și clădiri cu o 

valoare arhitecturală infinită este, după mine, 

unul din criteriile care face din acest oraș unul 

al cărui finețe este una atemporală, ce va 
dăinui mult, mult timp de acum. 

 

 

 
 

 

 
Marinov Theea, 

Clasa a XI-a D 
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ERASMUS 

O săptămâna
 

 

Înainte de plecare 

Într-o zi la întâmplare din via
licean, m-am decis să mă înscriu, mai în 

glumă, mai în serios, la un proiect numit 

„Erasmus”. Pe atunci erau în desfășurare dou

proiecte „Aqua2Heritage” și „No to war”. 
După câteva testări de competență lingvistic

am fost acceptat în cadrul echipei „No to 

war”. Din păcate, a venit pandemia 

activitățile au fost amânate un an. Sincer, nu 
credeam că o să se mai facă ceva, da

surprinderea mea, în vara dinaintea ultimului 

an de liceu am fost anunțat care e  echipa 
reprezentativă a liceului  și ce trebuie s

facem. Ne-am pus pe treabă și în scurt timp 

aveam toate instrumentele educa

necesare plecării în Croația. 
Tot ce mai trebuia să facem era s

luăm asigurările medicale, procurile, s

facem bagajele și să ne luăm la revedere de la 

părinți. 
 

Călătoria în Croația 

Pe drum nu s-a întâmplat nimic 
neobișnuit, deoarece am plecat la o oră
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ăptămâna în Erasmus în Croația 

o zi la întâmplare din viața mea de 
ă înscriu, mai în 

, mai în serios, la un proiect numit 

șurare două 

și „No to war”. 
ță lingvistică 

am fost acceptat în cadrul echipei „No to 

cate, a venit pandemia și toate 

ile au fost amânate un an. Sincer, nu 
ă ceva, dar spre 

surprinderea mea, în vara dinaintea ultimului 

țat care e  echipa 
și ce trebuie să 

și în scurt timp 

aveam toate instrumentele educaționale 

ă facem era să ne 

rile medicale, procurile, să ne 

ăm la revedere de la 

a întâmplat nimic 
nuit, deoarece am plecat la o oră târzie, 

de aceea, toți am dormit până

București. Am trecut prin toate procesele 

vamale, ne-am îmbarcat în primul avion din 

această călătorie, spre Amsterdam. Dup
ore lungi de dormit în aeroport, am plecat spre 

aeroportul internațional din Zagreb.

Săptămâna noastră 

început. Primul lucru pe care l
aceasta țară a fost o călătorie scurt

Uber până la prima cazare, o pensiune 

drăguță, destul de aproape de centrul vechi, pe 

care l-am vizitat în aceeași zi. Am v
arhitectura unică a acestei zone, am sim

atmosfera liniștită a orașului ș

ceva local. Ziua a continuat cu o scurt

drumeție, prilej de a ne familiariza cu ceea ce 
avea să devină, pentru o săptă

care aveam de trăit experiențe inedite . A dou

zi ne-am întors la aeroport pentru a ne întâlni 

cu celelalte țări membre. Ne
rapid cu aceștia, după care am luat un autocar 

spre Vinkovici, orașul care trebuia s

găzduiască. Tot drumul a durat 5 ore. 
Epuizați, am avut primul contact fa

cu gazdele noastre. După scurte introduceri, 

am plecat spre nouă mea cas

întâmpinat de părinții gazdei, ni

 

rmit până aproape de 

ti. Am trecut prin toate procesele 

am îmbarcat în primul avion din 

torie, spre Amsterdam. După cinci 
ore lungi de dormit în aeroport, am plecat spre 

ional din Zagreb. 

ă în Croația a 

început. Primul lucru pe care l-am făcut în 
ă ătorie scurtă cu un 

 la prima cazare, o pensiune 

, destul de aproape de centrul vechi, pe 

și zi. Am văzut 
i zone, am simțit 

șului și am mâncat 

ceva local. Ziua a continuat cu o scurtă 

ie, prilej de a ne familiariza cu ceea ce 
ăptămână, lumea în 

țe inedite . A două 

ors la aeroport pentru a ne întâlni 

ri membre. Ne-am împrietenit 
ă care am luat un autocar 

șul care trebuia să ne 

. Tot drumul a durat 5 ore. 
i, am avut primul contact față în față 

ă scurte introduceri, 

ă mea casă. Am fost 

ții gazdei, niște persoane 



Aspira

incredibile, deschise și generoase. Datorit

unui festival local, noaptea a început frumos, 
într-un parc de distracții. 

Următoarele zile au fost dedicate unor 

pagini importante din istoria războiului de 

independența a Croației prin excursii la 
Osijek și Vukovar, și despre repercusiunile pe 

care acesta încă îl are asupra vie

oamenilor. În acest moment aș putea spune c
această experiență mi-a lăsat câteva amintiri 

unicate. Ghizii au fost profesioniști, ei putând 

să ne răspundă la toate întrebările. 

Totuși cea mai interesantă
călătoriei a fost plimbarea pe un lac, unde am 

putut vedea o vegetație surprinză

asemănătoare cu cea din Delta Dun
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i generoase. Datorită 

unui festival local, noaptea a început frumos, 

le zile au fost dedicate unor 

ăzboiului de 

iei prin excursii la 
i despre repercusiunile pe 

 îl are asupra vieților 

ș putea spune că 
ăsat câteva amintiri 

ști, ei putând 

i cea mai interesantă parte a 
toriei a fost plimbarea pe un lac, unde am 

ie surprinzător de 

toare cu cea din Delta Dunării. 

Singurul lucru care ne-a deranjat în acea zi a 

fost temperatura mai scăzută decât de obicei.
 

Întoarcerea din Croația

Cu părere de rău, acest moment a 

venit. Deși cu o zi înainte eram împ
faptul că această  mică aventură

în momentul plecării emoțiile au atins cote 

maxime. Lăsam în urmă prieteni, imagini 

frumoase, dar în același timp speran
vom reîntâlni în curând cu to

într-o săptămâna poți crea o conexiune cu al

oameni. Cu oameni frumoș
așteptăm să îi revedem la Tulcea.

Seara avea să ne reg

aeroportul din Zagreb, unde ne luam l

revedere și de la elevii din alte ță
ne vom revedea familiile și țara ne

ne dorim ca la întoarcere timpul s

repede. 

O experiență unică
recomand tuturor celor care înc

gânduri să se înscrie într

„Erasmus”. 
 

 

 

a deranjat în acea zi a 

ă ă decât de obicei. 

ția 

ău, acest moment a 

i cu o zi înainte eram împăcat cu 
ă aventură s-a terminat, 

țiile au atins cote 

ă prieteni, imagini 

timp speranța că ne 
vom reîntâlni în curând cu toții. Surprinzător, 

ți crea o conexiune cu alți 

și pe care abia 
 îi revedem la Tulcea. 

ă ne regăsească pe 

aeroportul din Zagreb, unde ne luam la 

i de la elevii din alte țări. Gândul că 
și țara ne-au făcut să 

ne dorim ca la întoarcere timpul să treacă mai 

ță unică pe care o 
recomand tuturor celor care încă mai stau pe 

 se înscrie într-un proiect 

Cezar Tălpău, 

Clasa a XII-a B 
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ERASMUS 

Urmașii lui Erasmus pe meleaguri turcești 
 

 

Era o zi de octombrie și dacă nu mă 

înșel abia ce ajunsesem acasă. Obosită ca în 
fiecare zi, îmi dau jos ghiozdanul de pe spate 

și-mi arunc un ochi peste telefon.  Spre 

surprinderea mea, primisem o notificare pe 
grupul proiectului Erasmus cum că în scurt 

timp va urma o mobilitate în Turcia și datorită 

condițiilor pandemiei și numărului mic de 

copii vaccinați, eu eram pe lista de plecare. 
Drept să vă spun, nu am fost prea încântată cu 

ideea unei călătorii spontane ca acestea, însă 

mie niciodată nu mi-a displăcut o mică 

plimbare. 
Într-un final a venit și ziua plecării. 

Am fost 5 elevi care am reprezentat școala și 

implicit țara noastră. Deoarece nu ne 
cunoșteam la început atât de bine între noi, în 

autocar și în avion la dus a fost liniște (nu 

vreți să știți însă la întoarcere). După o zi 

întreagă pe drumuri, am ajuns târziu în 

Samsun, primul oraș în care am poposit. Cu 

emoțiile până în gât, ne-am întâlnit gazdele 
care ne-au preluat și condus către casele 

fiecăruia. Mare ospăț a urmat la primirea 

noastră ca și oaspeți și, deși nu ne era atât de 
foame, am mâncat cât am putut de dragul lor.  

În zilele ce au urmat pot spune că eu 

una m-am simțit ca peștele în apă. Ne-am 

împrietenit cu turcii care ne erau gazde, cu 
elevii celorlalte țări partenere precum Franța 

și Croația, dar mai important, ne-am 

împrietenit noi românii. Cunoștințele mele în 

limba turcă au impresionat gazdele care au 
apreciat enorm efortul meu de a comunica în 

limba lor. Călătoria abia începuse, iar noi deja 

vizitasem o mulțime de locuri. Cu toate 

acestea, excursia în care am traversat jumătate 
de țară a fost cea mai palpitantă. Credeți-mă 

că 18 ore pe autocar creează legături care nu 

au putut fi realizate în ani întregi de prietenie. 
În aceste ore a trebuit să și mâncăm, să ne 
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odihnim și să încercăm să nu ne plictisim, iar 

în acest sens a fost minunat faptul că am 
împărtășit cu ceilalți din muzica noastră 

românească, iar ei la rândul lor ne-au arătat 

hit-urile ascultate în țara lor. Ce poate fi mai 

frumos de decât niște copii adunați din 4 
colțuri diferite ale lumii care cântă la unison 

aceeași melodie? După ore în șir de 

văicăreală, am ajuns și ne-am cazat la hotel. 

Acum stăteam cu toții sub același acoperiș. 
După cum era scris în program, am vizitat o 

grămadă de locuri care pe mine m-au 

impresionat prin discrepanța față de lucrurile 

cu care eram obișnuită. În primul rând am 
vizitat frumoase moschei și seraiuri, toate 

plasate într-un fundal asiatic, cald, oarecum 

uscăcios dar totuși plin de viață. Pe de altă 

parte, să vezi pe stradă femei ale căror 
veșminte le acoperă tot înafară de ochi, însă 

cu toate acestea să poți spune  

”Ce frumoasă este!” e de-a dreptul șocant 

pentru cineva care vine dintr-o țară în care 
fetele la vârsta aceasta sunt ierarhizate în 

funcție de procentajul de piele pe care-l pun la 

vedere. În același timp, sunt bucuroasă că pot 
spune că am ”furat” câte ceva de la colegii 

mei turci, ca de exemplu rețeta faimosului lor 

ceai și totodată mi-am îmbogățit tezaurul 

folcloric dansând cot la cot cu ei turcește. 
Când m-am întors acasă, în capul meu 

rulau involuntar secvențe și amintiri din 

excursie, făcându-mă să realizez că atitudinea 

mea inițială față de această plecare și că 
așteptările mele au fost de fapt unele greșite, 

iar ca să citez un prieten turc, ar trebui mereu 

să ”Ding Dong open your eyes” înainte să-ți 
faci o primă impresie. 

Stoian Cosmina Bianca, 

Clasa a XI-a C 
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DESPRE PANDEMIE ȘI Ș
Relația de „love 

Într-o dimineață din noiembrie 2019, 

în timp ce tu, părinții tăi, eu ș

altcineva își vedea de activitățile cotidiene, 

întreaga populație și-a schimbat cursul firesc 

al vieții. Lumea întreagă se confrunta cu o 

situație cu totul nouă. Un dușman nev

început să secere vieți, a răspândit fric
schimbat reguli și comportamente. Nimeni nu 

s-ar fi așteptat, totuși, că o curiozitate 

culinară, care a trezit într-un om dorin
stranie de a mânca un liliac, a putut duce la o 

catastrofă la nivel global. Cel puțin, acest mit 

a reprezentat debutul teoriilor 

controverselor cu privire la originea haosului 
ce avea să urmeze. Dacă acesta este adev

sau nu, eu nu sunt persoana potrivi

și dea cu părerea, însă cert este faptul c

expansiunea virusului ,,covid-19” a dus la 
transpunerea în plan real a unei epoci „The 

purge” („purgatoriul”). Asemeni pandemiilor 

din secolele trecute (gripa spaniol
holera, ciuma bubonica etc), cea în care ne 

aflăm în momentul actual a avut, 

continuare, repercusiuni în marea majoritate a 

structurilor instituționale și industriale, printre 
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ȘI ȘCOALĂ 

ia de „love - hate” dintre școală și pandemie
 

 

 din noiembrie 2019, 

ăi, eu și oricine 

ățile cotidiene, 

a schimbat cursul firesc 

 se confrunta cu o 

șman nevăzut a 

ăspândit frică, a 
i comportamente. Nimeni nu 

ă o curiozitate 

un om dorința 
anie de a mânca un liliac, a putut duce la o 

țin, acest mit 

a reprezentat debutul teoriilor și 

controverselor cu privire la originea haosului 
 acesta este adevărul 

sau nu, eu nu sunt persoana potrivită care să-

 cert este faptul că 

19” a dus la 
transpunerea în plan real a unei epoci „The 

purge” („purgatoriul”). Asemeni pandemiilor 

din secolele trecute (gripa spaniolă, 
în care ne 

m în momentul actual a avut, și are în 

continuare, repercusiuni în marea majoritate a 

și industriale, printre 

care se numără, evident, 

educațional. 

Atât pentru cadrele didactice, cât 
pentru capitalul format din elevii unei 

instituții de învățământ, a urmat „o curs

un roller coaster”, o trecere brusc
la agonie. 

 

Școala în pandemie 

Încă îmi amintesc momentul în care 

am primit mesajul de la doamna dirigint

anunța că două săptămâni vom

vacanță, fără a ști cineva cu adev
întâmplă. Evident, toți elevii au fost încânta

de veste, însă mulți dintre noi am ajuns s

regretăm entuziasmul de atunci. Primul an în 
care ne-am confruntat cu adev

schimbări la nivelul structurii înv

românesc a fost, pot spune, anul „decalajului” 

total. A fost cu adevărat dificil, pentru 
profesori mai ales, să ne adaptă

filmului Science-Fiction în care ne aflam. Cel 

puțin, până la apariția platformei online pe 

care o utilizăm și în prezent, acomodarea a 

fost o adevărată provocare. A fost nevoie de 
un an de zile pentru a se pune în practic

soluție care să imite la cel mai limitat nivel 

structura clasică a unor ore de curs. Primul 

impact când ne-am întors la 

 

i pandemie 

evident, și sistemul 

Atât pentru cadrele didactice, cât și 
ul format din elevii unei 

mânt, a urmat „o cursă într-

un roller coaster”, o trecere bruscă de la extaz 

 îmi amintesc momentul în care 

am primit mesajul de la doamna dirigintă care 

âni vom intra în 

ti cineva cu adevărat ce se 
ți elevii au fost încântați 

ți dintre noi am ajuns să 
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l structurii învățământului 
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ărat dificil, pentru 
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ția platformei online pe 

i în prezent, acomodarea a 

 provocare. A fost nevoie de 
un an de zile pentru a se pune în practică o 

 imite la cel mai limitat nivel 

 a unor ore de curs. Primul 

am întors la școală a fost o 
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experiență cu totul nouă. La 16 ani am ajuns 

să simt că și cum abia acum sunt în prima zi 
de școală, în clasa întâi. Am fost puși în 

poziția în care a trebuit să urmăm cursuri sub 

format hibrid. Bineînțeles, pentru seria de 

elevi care rămâneau acasă, era poate mai rău 
decât atunci când tot colectivul învăța online. 

Profesorii, în marea lor majoritate, au avut 

tendința, așa cum este și firesc, să-și arate 

interesul elevilor pe care îi aveau în față, cei 
de acasă simțindu-se neglijați. Totuși, 

eforturile acestora n-au rămas fără ecou, iar 

acest lucru se observă în rezultatele elevilor. 
În prezent, din fericire, ne aflăm într-o 

aparentă „normalitate”, înapoi la școală. 

Totuși, ne vom întoarce cu adevărat la modul 

de lucru, respectiv de învățare pe care-l 
urmam până la apariția pandemiei? 

 

Pandemia școlii 

Educația în sistemul românesc de 

învățământ se bazează pe o relație strânsă 

între student și profesor. Întreruperea bruscă a 
întâlnirilor, „tete-a-tete” a constituit cu 

siguranță un moment critic, mai ales pentru 
elevi. Sunt numeroși studenți care se 

confruntă cu afecțiuni la nivel psihologic: 

anxietate, angoasă etc, iar timpul petrecut 

într-un colectiv categoric poate îmbunătăți 

starea mentală a acestora. Dar, și în plan 
general, suntem ființe sociale, iar lipsa 

comunicării și socializării între elevi duce la o 

stagnare a evoluției inteligenței noastre 

emoționale. În ceea ce privește relația cu 
profesorii, categoric o sală de clasă și 

ambientul acesteia constituie un mediu 

prielnic comunicării eficiente dintre pedagog 

și elev. Glumele, micile ironii, zâmbetele 
puteau face până și o ora de matematică un 

deliciu pentru studenți. 

Totuși, nu aș fi crezut că voi ajunge să 

stau pe scaun, în fața unui ecran ore în șir, 
ascultând sau privind materialele propuse de 

cadrele didactice. Chiar dacă nu ni s-a spus 

verde în față, am conștientizat că elevi că, 
profesorii au ajuns în pragul disperării, 

neștiind cum să rămână la punct cu material, 

mai ales în momentul debutului pandemiei. 

Fiecare organ didactic a fost pus în poziția de 
a improviza, realizând întâlniri programate pe 

anumite platforme sau chiar trimițând lecții 

predate sub formă unor poze pe WhatsApp, 

iar noi, elevii, am fost nevoiți să acceptăm și 
să ne prefacem că vom continuă studiile ca 

până în acel moment. Este absurd să credem 

că elevii chiar și-au dat interesul la același 
nivel. Statistic vorbind, în urmă primului an 

de calvar, aproximativ 65 de mii de elevi 

chiar au abandonat școala. 

La nivel intelectual, în momentul 
întoarcerii în instituția de învățământ, 

majoritatea elevilor au afirmat că “nu mai știu 

să învețe”, printre aceștia numărându-mă și 

eu. A fost cu adevărat greu să întrăm din nou 
în ritmul normal de lucru, iar ceea ce acum 

doi ani ni s-ar fi părut obositor, acum ni se 

pare copleșitor. Totuși, cunoscând elevii din 
cadrul liceului nostru, am ajuns la o 

concluzie: învățatul este ca mersul pe 

bicicletă - chiar dacă uiți, în momentul în care 

pui piciorul pe pedală, îți amintești imediat. 
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Școala pandemiei 

Cu toate acestea, cum fericirea nu are 
relevanță fără tristețe, așa și dezavantajele vin 

însoțite de avantaje. Astfel de situații ne 

impun, chiar dacă nu ne dorim, să învățăm să 

ne acomodăm. Piedicile apar în viață tocmai 
pentru a fi trecute, iar părerea mea este că 

liceul nostru este unul din cazurile fericite, 

care a terminat cu brio acest examen al sorții. 

La nivel local, chiar dacă a fost un 
calvar pentru profesori să se acomodeze 

inițial, materia a reușit să fie parcursă prin 

modalități surprinzătoare, dar eficiente.  În 
sprijinul elevilor cu adevărat pasionați de 

anumite materii, s-au creat centre de 

excelență, care, deși se realizau online, 

surprindeau într-o manieră mimetică 
atmosfera unei pregătiri pentru olimpiada. 

Categoric, pandemia a demonstrat, 

până și celor mai „curajoși”, că viață este 
imprevizibilă, iar succesul într-un astfel de 

context poate fi realizat doar prin comunicare, 

colaborare și adaptare. 

Deși, copiii din noi mereu s-au bucurat 
de vacanță, epidemia ne-a învățat că o zi 

petrecută la școală, între colegi și profesori, 

nu se compară cu o proiecție digitală a 

capitalului școlar. Cele mai frumoase amintiri 
se creează în „anii de liceu” și, deși doi dintre 

ei au fost pierduți, cu siguranță restul vor 

compensa.  

 

  

Simionov Alexandra,  
Clasa a XI-a C 
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PERSONALITĂȚI ALE COLEGIULUI

Andreea Vasile Hoxha 

Andreea a absolvit Colegiul 

Dobrogean „Spiru Haret” în anul 2012, 
continuându-și studiile la „Lawrence 

Technological University” în Statele Unite ale 

Americii, unde a obținut Licen
Arhitectură în anul 2017. Aceasta este un 

proaspăt arhitect de peisagistică, însă

vast bagaj de experiențe. Aceasta a perseverat 

în timpul liceului și nu numai, reuș
clasa a XI-a, cu toate că se afla la profilul de 

matematică – informatică, engleză int

fie olimpică națională la Geografie
remarcată de reprezentanții Societ
Naționale de Geografie.  

În decursul celor cinci ani, a avut 

ocazia de a lucra în paralel în diverse locuri 
care i-au deschis noi orizonturi. La început, a 

lucrat în cadrul unui studio de design 

fabricare bazat pe metode de 

fabrication, MakeLab. Ulterior, a lucrat ca 
intern într-un birou de proiectare din Detroit, 

Michigan, Rossetti, specializat în arene 

sportive, unde a avut ocazia să facă

proiecte inedite de design al unor diverse 
stadioane din SUA. În vara anului 2016, 

participă la un curs în cadrul universit
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I ALE COLEGIULUI 

Andreea Vasile Hoxha – Harvard Alumni 
 

 

Andreea a absolvit Colegiul 

Dobrogean „Spiru Haret” în anul 2012, 
i studiile la „Lawrence 

Technological University” în Statele Unite ale 

Licența în 
în anul 2017. Aceasta este un 

ă, însă cu un 

e. Aceasta a perseverat 

i nu numai, reușind ca în 
 se afla la profilul de 

ă intensiv, să 

Geografie, fiind 

ții Societății 

În decursul celor cinci ani, a avut 

ocazia de a lucra în paralel în diverse locuri 
au deschis noi orizonturi. La început, a 

n cadrul unui studio de design și 

fabricare bazat pe metode de digital 

. Ulterior, a lucrat ca 
un birou de proiectare din Detroit, 

, specializat în arene 

ă facă parte din 

cte inedite de design al unor diverse 
stadioane din SUA. În vara anului 2016, 

 la un curs în cadrul universității 

„Harvard Graduate School of Design”
intitulat „Career Discovery”. Acest proiect se 

desfășura sub forma unui atelier cu program 

intens zi de zi, timp de 6 săptă
că numele acestui curs chiar este sugestiv, 

întrucât îi deschide Andreei un nou orizont: 

„Spre finalul cursului de vară

am avut o serie de conversa

din program și cu un staff

oarecum m-a recrutat încă din primul an de 

facultate. Surprinzător, cu toate c

planul meu este să urmez masterul în 

arhitectură, toți au încercat să

să reflect asupra experien

săptămâni și să pun în balanță

a-mi orienta traiectoria că

architecture. Un comentariu în particular mi

a atras atenția și m-a determinat s

la planul măreț de a deveni un „

architect” – și anume faptul că

landscape este în curs de dezvoltare 

că este o mare nevoie de exper

pentru a adresa problemele cu care ne 

confruntam la nivel global.”

conversațiilor sale cu profesorii din program 

și pasiunea Andreei pentru geografie, acestea 
au determinat-o să urmeze

landscape architecture în cadrul aceleia

universități. După alți trei ani de studiu, a 

obținut Masterul în Landscape Architecture
la „Harvard Graduate School of Design”
anul 2020.  

Andreea a rămas uimită
mare parte din informațiile din geografia 

învățată în sistemul de învăță

se poate aplica în design pe aceast

arhitecturii peisagere, despre care spune ea: 

 

„Harvard Graduate School of Design”, 

intitulat „Career Discovery”. Acest proiect se 

ura sub forma unui atelier cu program 

ăptămâni. Se pare 
 numele acestui curs chiar este sugestiv, 

întrucât îi deschide Andreei un nou orizont: 

„Spre finalul cursului de vară de la Harvard, 

am avut o serie de conversații cu profesorii 

staff-member care 

ă din primul an de 

tor, cu toate că știau că 

 urmez masterul în 

i au încercat să mă convingă 

 reflect asupra experienței din acele 

 pun în balanță și opțiunea de 

mi orienta traiectoria către landscape 

architecture. Un comentariu în particular mi-

a determinat să deviez de 

 de a deveni un „star-

i anume faptul că domeniul de 

este în curs de dezvoltare intensă și 

 este o mare nevoie de experți în domeniu 

pentru a adresa problemele cu care ne 

confruntam la nivel global.” Astfel, datorită 

iilor sale cu profesorii din program 

i pasiunea Andreei pentru geografie, acestea 
ă urmeze cursul de 

în cadrul aceleiași 

ți trei ani de studiu, a 

Masterul în Landscape Architecture 
„Harvard Graduate School of Design” în 

ămas uimită de faptul că o 
țiile din geografia 

ățământ românesc 

se poate aplica în design pe această ramură a 

arhitecturii peisagere, despre care spune ea: 
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„Și aici vreau sa punctez un lucru pe ca

am înțeles abia după câțiva ani de studii în 

afară – și anume faptul că sistemul de 

învățământ românesc ne creează

solidă de informații prin abordarea unei 

strategii polivalente și comprehensive. Cu 

toate că de multe ori tindem să ne îndrept

atenția materiilor care credem la vremea 

respectivă că ne vor folosi în viitoarea 

carieră, materiile „auxiliare” au și ele rolul 

lor. Cu toate acestea, în multe cazuri, tindem 

să învățăm multă informație într-o maniera 

mecanică, care să ne beneficieze pe m

în funcție de cerințele profesorilor 

examenelor. Ceea ce m-a ajutat enorm odat

ce am făcut tranziția în cadrul sistemului de 

învățământ din State a fost faptul că

bazează pe un sistem analitic, un sistem care 

te constrânge în a pune totul la îndoial

ridica semne de întrebare în căutarea unor 

răspunsuri la care probabil nu te

așteptat din prima încercare. Spre exemplu, 

mereu mi-am pus întrebarea „Oare la ce m

va ajuta pe viitor să știu toate detaliile celulei 

unei plante?”, însă acest lucru s-a dovedit a fi 

chiar unul din răspunsurile căutate în „After 

Plastics”, întrucât am formulat întrebarea în 

raport cu rețeaua extinsă de sisteme 

procese distincte domeniului de design.”

„After Plastics” este proiectul de tez

al Andreei, proiect ce a câștigat trei premii la 

diferite concursuri: „World Landscape 
Architect” – „Award of Excellence” 

categoria „Student Awards Research 2021”, 
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i aici vreau sa punctez un lucru pe care l-

iva ani de studii în 

ă sistemul de 

mânt românesc ne creează o bază 

ii prin abordarea unei 

i comprehensive. Cu 

ă ne îndreptăm 

ia materiilor care credem la vremea 

 ne vor folosi în viitoarea 

și ele rolul 

lor. Cu toate acestea, în multe cazuri, tindem 

o maniera 

 ne beneficieze pe moment 

ele profesorilor și 

a ajutat enorm odată 

ia în cadrul sistemului de 

mânt din State a fost faptul că ei aici se 

 pe un sistem analitic, un sistem care 

tul la îndoială, în a 

ăutarea unor 

spunsuri la care probabil nu te-ai fi 

teptat din prima încercare. Spre exemplu, 

am pus întrebarea „Oare la ce mă 

tiu toate detaliile celulei 

a dovedit a fi 

ăutate în „After 

Plastics”, întrucât am formulat întrebarea în 

 de sisteme și 

distincte domeniului de design.” 

” este proiectul de teză 

știgat trei premii la 

„World Landscape 
„Award of Excellence” la 

„Student Awards Research 2021”, 

„American Association of Landscape 

Architects” – „Honor Award” 
„Student Awards Research 2021”, 

concursuri internaționale, și 

of Landscape Architects” – 

Award 2021”. 
Încă din gimnaziu, Andreea a mers pe 

principiul „go with the flow

fiecare ocazie ieșită în cale”, deoarece, spune 

ea că: „Nu știi niciodată ce oportunit

purta către noi experiențe ș

paralel, am mers pe premisa de a stabili 

la cele mai înalte nivele. Cam acesta a fost 

este cadrul în care m-am dezvoltat atât 

profesional, cât și personal. Cu to

oferi extrem de multe satisfac

the flow” implică și un strop de risc de care 

trebuie să fim conștienți și pe care trebuie s

ni-l asumăm. Experiența aceasta de a ie

zona de confort, de a pune în practica idei noi 

fără a avea certitudinea că

așteptările, m-a îndreptat inevitabil c

abordarea subiectului „After Plastics

Cum a ajuns ca lucrarea ei de tez
pentru arhitectura peisagistă să

„After Plastics”? În ce const

această lucrare și care este leg

aceasta și arhitectură? Ei bine, o vom l
chiar pe Andreea să ne explice.

„În vara anului 2019, am citit un 

articol al cărui titlu mi-a captat aten

instant: „It’s raining plastic: microscopic 

fibers fall from the sky in the Rocky 

 

„American Association of Landscape 

„Honor Award” la categoria 
arch 2021”, fiind 

 „Boston Society 

 „Student Honor 

 din gimnaziu, Andreea a mers pe 

go with the flow” și „profită de 

 în cale”, deoarece, spune 

ă ce oportunități te pot 

țe și aventuri. În 

paralel, am mers pe premisa de a stabili țeluri 

la cele mai înalte nivele. Cam acesta a fost și 

am dezvoltat atât 

i personal. Cu toate că poate 

oferi extrem de multe satisfacții, „going with 

i un strop de risc de care 

ț și pe care trebuie să 

ța aceasta de a ieși din 

zona de confort, de a pune în practica idei noi 

vea certitudinea că vor întrece 

a îndreptat inevitabil către 

After Plastics”. 

Cum a ajuns ca lucrarea ei de teză 
pentru arhitectura peisagistă să se intituleze 

? În ce constă mai exact 

i care este legătura dintre 

ă? Ei bine, o vom lăsa 
 ne explice. 

„În vara anului 2019, am citit un 

a captat atenția 

It’s raining plastic: microscopic 

fibers fall from the sky in the Rocky 
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Mountains”. Cu toate ca era un articol destul 

de scurt, puncta faptul că un nou fenomen 

nemaiîntâlnit începea să ia amploare, 

anume depozitarea de microplastic în zonele 

cele mai îndepărtate și neatinse de om din 

lume, ceea ce implica deplasarea acestora pe 

baza precipitațiilor și a vânturilor. Inevitabil, 

m-am cufundat într-un „rabbit hole” de 

articole și studii științifice, care începeau s

contureze faptul că aceste descoperiri se

întâmplaseră foarte recent, accidental, în 

zone precum cercul Arctic, Alpi, mun

Pirinei, iar impactul lor asupra mediului 

asupra oamenilor, florei și faunei era 

aproape complet necunoscut. Mi

seama ca ar exista un potențial extraordinar 

în dezvoltarea unei teze și proiect de viitor pe 

aceasta temă, dată fiind lipsa de informa

cercetare efectuată în jurul acesteia.

Un studiu în special a fost baza 

proiectului „After Plastics”. Cercetă

știința au descoperit faptul că ceapa verde 

primăvară s-a dezvoltat mult mai rapid 

bine în pământ cu o concentrație mare de 

microplastic. Acest lucru se datora unei 

relații simbionte neașteptată între r
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”. Cu toate ca era un articol destul 

 un nou fenomen 

 ia amploare, și 

anume depozitarea de microplastic în zonele 

i neatinse de om din 

lume, ceea ce implica deplasarea acestora pe 

i a vânturilor. Inevitabil, 

un „rabbit hole” de 

ifice, care începeau să 

 aceste descoperiri se 

 foarte recent, accidental, în 

zone precum cercul Arctic, Alpi, munții 

Pirinei, iar impactul lor asupra mediului și 

și faunei era 

aproape complet necunoscut. Mi-am dat 

țial extraordinar 

i proiect de viitor pe 

 fiind lipsa de informație și 

 în jurul acesteia. 

Un studiu în special a fost baza 

proiectului „After Plastics”. Cercetătorii de 

ă ceapa verde de 

a dezvoltat mult mai rapid și mai 

ție mare de 

microplastic. Acest lucru se datora unei 

 între rădăcina 

cepei, microparticulele de plastic, 

ciupercile micorizice arbusculare existen

rețeaua de sol de pe întreaga planet

a fost primul moment în care am pus în 

perspectivă fenomenul de dispersare a 

microplasticului în atmosfera, care tinde s

fie perceput negativ, într-o oarecare lumina 

pozitiva. Astfel a căpătat amploare p

„After Plastics”.

„After Plastics” este un peisaj de 

tranziție – de la glaciar la post

care microplasticele joacă un rol critic în 

dezvoltarea unui nou model de cre

plantelor, îmbunătățit strategic prin 

intervenția arhitectului peisagist, in 

colaborare cu oameni de știință

precum geologie, biologie, micologie, 

glaciologie, ecologie, gră

Producția grădinii este în continu

pe măsură ce peisajul este perpetuu reformat 

printr-un nou strat compozi

materialului post-antropogen: plasticul. 

Proiectul este departe de a fi finalizat. 

De fapt, acesta este doar începutul unei serii 

de noi explorări într-un domeniu de cercetare 

nou, cu potențial neexploatat pentru 

propuneri de cercetare inovatoare.

 

 

 

cepei, microparticulele de plastic, și 

ciupercile micorizice arbusculare existente în 

eaua de sol de pe întreaga planetă. Acesta 

a fost primul moment în care am pus în 

 fenomenul de dispersare a 

microplasticului în atmosfera, care tinde să 

o oarecare lumina 

tat amploare proiectul 

„After Plastics”.

 
„After Plastics” este un peisaj de 

de la glaciar la post-glaciar – în 

ă un rol critic în 

dezvoltarea unui nou model de creștere a 

țit strategic prin 

i peisagist, in 

știință din domenii 

precum geologie, biologie, micologie, 

glaciologie, ecologie, grădinărit etc. 

dinii este în continuă evoluție 

 ce peisajul este perpetuu reformat 

un nou strat compozițional al 

antropogen: plasticul.  

Proiectul este departe de a fi finalizat. 

De fapt, acesta este doar începutul unei serii 

un domeniu de cercetare 

ial neexploatat pentru 

propuneri de cercetare inovatoare.” 

Vasile Oana, 
Clasa a XI-a C 
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DESPRE ELEVI 

Consiliul elevilor CDSH
 

 

CINE SUNTEM? 
Noi suntem elevii Colegiului 

Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea. Împreun

formăm Consiliul Școlar al Elevilor, format 
dintr-un Birou Executiv și reprezentan

toate clasele liceului nostru. Avem o puternic

legătură și împreună reușim să rezolv

problemele de care ne lovim pe „cont 
propriu”, însă, dacă este nevoie, cadrul 

didactic ne este mereu aproape și ne sus

din toate punctele de vedere. 
 

CARE ESTE SCOPUL?  
Consiliul Elevilor își propune ca, prin 

demersurile sale, vocea elevilor să fie auzit
în rândul tuturor structurilor care au vreo 

implicare în domeniul educației la nivel 

național. 

 

CUM A ÎNCEPUT TOTUL?
Povestea reprezentării începe în 1991, 

atunci când își fac apariția primele consilii 
școlare ale elevilor. Aproape de începutul 

noului mileniu, și anume în 1999, prinde 

contur primul consiliul județean al elevilor, la 

Dâmbovița. 
După încă 4 ani, și anume în 2006, 

apare Consiliul Național al Elevilor, reunind 

18 județe. La acea vreme se aprobă ș

ROF – Regulament de organizare 
funcționare al CNE. 

 

CARE SUNT ATRIBUȚIILE?  
Consiliul elevilor are urmă

atribuții: 

a) reprezintă interesele elevilor și transmite 

consiliului de administrație, directorului / 

Aspirații, nr. 82 – februarie 2022 

 

72 

Consiliul elevilor CDSH - o mare familie 

Noi suntem elevii Colegiului 

Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea. Împreună 

colar al Elevilor, format 
și reprezentanți din 

toate clasele liceului nostru. Avem o puternică 

șim să rezolvăm 

problemele de care ne lovim pe „cont 
 este nevoie, cadrul 

și ne susține 

și propune ca, prin 

demersurile sale, vocea elevilor să fie auzită 
în rândul tuturor structurilor care au vreo 

ției la nivel 

CUM A ÎNCEPUT TOTUL?  
ării începe în 1991, 

ția primele consilii 
colare ale elevilor. Aproape de începutul 

i anume în 1999, prinde 

țean al elevilor, la 

și anume în 2006, 

ional al Elevilor, reunind 

e. La acea vreme se aprobă și primul 

Regulament de organizare și 

ȚIILE?   
Consiliul elevilor are următoarele 

și transmite 

ție, directorului / 

directorului adjunct 
profesoral punctul de vedere al elevilor 

referitor la problemele de interes pentru 

aceștia; 

b) apără drepturile elevilor la nivelul unit
de învățământ și sesizează

c) se autosesizează cu privire la problemele 

cu care se confruntă elevii, informând 

conducerea unității de învăță
acestea și propunând soluț

d) sprijină comunicarea între elevi 

didactice; 
e) dezbate propunerile elevilor din 

elaborează proiecte; 

f) poate iniția activități extra

evenimente culturale, concursuri, excursii 
etc; 

g) poate organiza acțiuni de strângere de 

fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/ 

provenind din medii dezavantajate, pe 
probleme de mediu și altele asemenea;

h) poate sprijini proiectele 

educative în care este implicat
de învățământ preuniversitar;

i) propune modalități pentru a motiva elevii 

să se implice în activități extra

 

 

și consiliului 
profesoral punctul de vedere al elevilor 

referitor la problemele de interes pentru 

 drepturile elevilor la nivelul unității 
i sesizează încălcarea lor; 

ă cu privire la problemele 

ă elevii, informând 

ții de învățământ despre 
i propunând soluții; 

 comunicarea între elevi și cadrele 

bate propunerile elevilor din școală și 

ăți extrașcolare, 

evenimente culturale, concursuri, excursii 

țiuni de strângere de 

fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/ 

dezavantajate, pe 
și altele asemenea; 

poate sprijini proiectele și programele 

educative în care este implicată unitatea 
mânt preuniversitar; 

ți pentru a motiva elevii 

ți extrașcolare; 



Aspirații, nr. 82 – februarie 2022 

 

 
73 

 

 

CARE ESTE COMPONENȚA 

CONSILIULUI NOSTRU? 
Consiliul elevilor din unitatea de 

învățământ preuniversitar Colegiul 

Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea are 

următoarea structură: 
a) președinte: Vasile Oana; 

b) vicepreședinte: Voicu Ioana – Daria; 

c) secretar: Stoian Cosmina-Bianca; 
d) diverse departamente; 

e) reprezentanții claselor; 

 

 

CE AM REALIZAT PÂNĂ ÎN 

MOMENTUL DE FAȚĂ ȘI CE NE MAI 
DORIM SĂ REALIZĂM PE VIITOR? 

Pe mandatul 2021-2022, am organizat 

până la momentul actual diferite acțiuni:  

→ am readus în funcțiune radio-ul școlii, 
elevii bucurându-se de muzică în timpul 

pauzelor; 

→ am organizat, împreună cu conducerea 
școlii și cadrele didactice Serbarea de 
Crăciun, ce a avut loc, pentru prima dată, 

online, și o puteți găsi pe pagina de 

Facebook a Colegiului Dobrogean „Spiru 
Haret” Tulcea 

(https://fb.watch/aPxyMtatEg/)  

→ am adus un concept nou, și anume 
concursul de decorat clase „It’s Christmas 

Time”; 

→ a avut loc un proiect pentru donații: „O 

facem” 

→ implementarea „Patrulei elevilor” ce are 
în vedere supravegherea elevilor 

colegiului 
 

În continuare, dorim să mai 

implementăm diferite activități de care să 

beneficieze elevii și nu numai, printre care se 
numără și: 

→ plantare de copăcei 

→ scrisori pentru o persoană dragă de 
Dragobete 
 

Atât vă vom spune momentan, restul 

acțiunilor vor fi o surpriză! 

REPREZENTANȚII CLASELOR 

V A Stan Elizabet 

V B Ignat Sofia 

VI A Ghiuzelea Bogdan 

VI B Grosu Florin 

VII A Ticovschi Oana 

VII B Ciufu Albert 

VIII A Cernamoriț Rebeca 

VIII B Mocanu Gabriel 

IX A Maris Octavian 

IX B Barbu Ioana 

IX C Stoian Maria 

IX D Dumitrache Denisa 

IX E Raicu Cezar 

X A Vâlcu Andra 

X B Latif Ailin 

X C Ivancenco Bianca 

X D Catană Georgiana 

X E Carastoian Daria 

XI A Roman Radu 

XI B Chirilov Maria 

XI C Cârnat Mara 

XI D Sârbu Radu 

XI E Dumitrașcu Andrada 

XII A Nicolau Teodora 

XII B Leu Andreea 

XII C Grădinaru Cristina 

XII D Șandru Dariana 

XII E Ilușcă Andreea 

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE Bejenaru Ștefania 

MUZICĂ Ilușcă Andreea 

OLIMPIADE Mihailov Andreea 

PR 
Simion Cristian 

Ștefan Larisa 

SPORT Rițco Robert 
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Aceștia suntem noi. Sperăm ca tot 
ceea ce facem să vă placă și pentru orice 

propuneri sau probleme aveți, nu ezitați să ne 

contactați! Noi suntem aici pentru voi! 

 

Stoian Cosmina Bianca, Voicu Ioana Daria, 
Vasile Oana, 

Clasa a XI-a C 
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