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P A 1 G I N A

Să fii adolescent...?
Să fii adolescent înseamnă
un nou început. Te reîncarnezi brusc, într-un boboc de
trandafir, ce e pe cale să se maturizeze. Trebuie să înveți să îți
protejezi petalele de oamenii răi,
ce vor să le rupă. Ei nu înțeleg că
prin rupera unei flori nu îți arăți
iubirea, ci produci suferință.
Trebuie să o uzi și să ai grijă de ea.
Asta înseamnă, de fapt, iubirea.
Este etapa când faci alegeri
ce îți pot schimba viața. Greșești, te
ridici și o iei de la capăt. Descoperi
micile lucruri ce te fac fericit, dar
care te pot și distruge. Probabil că
îți va sângera inima pentru prima
dată și vei crede că viața ta nu mai
are sens. Ei bine, ăsta e doar începutul. Mereu, ceva sau cineva te
va răni.
Adolescența e ca o gară.
Oamenii vin, petrec un sejur cu
tine, apoi pleacă. Totul este temporar. Important este să nu te
gândești la final, ci doar să trăiești
clipa, pentru că amintirile vor fi cea
mai mare comoară pe care o să o
deții. Zâmbește chiar și atunci când
sufletul tău e călcat în picioare, deoarece cei ce te-au rănit nu vor trai
aceasta satisfactie.

Bucură-te
de
primii
fluturași din stomac, de primele
schimburi de priviri de pe holurile
liceului sau de micile jocuri inocente. Se spune că iubirea trăită
în liceu este prima dragoste ce nu
se va uita niciodată. O să fii
confuz pentru câteva momente:
"Ce simt și pentru cine?" Dacă
reușești să îți răspunzi singur la
aceste întrebări, totul va fi mai
ușor…
Să fii adolescent este o
provocare dureroasă, dar cea mai
frumoasă. Dacă ești capabil să nu
te afecteze cuvintele celorlalți,
petalele sufletului tău vor fi în
siguranță. Chiar dacă oamenii îți
vor trăda încrederea, nu face și tu
același lucru. Demonstrează tuturor că tu nu ești o copie ieftină,
ci ești originalul.
Nu lăsa pe nimeni să îți
distrugă fericirea, adolescența și
amintirile. Îndrăgostește-te, iubește și fii iubit, iar restul vine de
la sine!!!!

Ţaga Emilia, Cls a X-a A
Prof. coord. ,Moţoi Laura
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Înger și demon

P

loaia nu este formată din picături de
apă? Cuvintele nu sunt o contopire
de litere? Din nimic se formează
întregul. Din clipe se formează viața, fiecare
secundă este infinită. Stropi de apă cad în
vânt, lovindu-se de raze, iar alte mii de
picături îmi apar prin gânduri, părându-mi-se
că se aliază. O picatură rece de ploaie s-a prelins pe față și, odată cu ea, îmi apare un vis pe
care, noapte de noapte, îl visez, un vis cântat
pe o ultimă clapă. Un vis în care îngerul meu
cu ochii căprui-ciocolatii se luptă cu ochii
pătrunzatori, verzi si goi ai demonului ce
nu-mi da pace, iar eu...sunt trup firav, stând
între două forțe, un suflet confuz, încătușat
de răul placut. Iubesc un înger și iubesc un
demon.
Au trecut patru luni, iar cuvintele
rostite de el se aud încă, în ecou. Întunericul îi
curgea prin vene, a așteptat ceva timp până
și-a zărit prada, o simte...o așteaptă... . Ochii

îi emanau doar foame. Neatins, avea nevoie
doar de un suflet cald; era un înger cu aripi
frânte, un demon de nimeni și de toți iubit, un
suflet pe care n-am reușit să-l colorez, în fine,
un adolescent fermecat să aibă chip de înger și
inimă demonica... . Oh, ești un suflet însetat
de rău! Iar eu... După acel „adio" nerostit,
rămăsesem încremenită, cu brațele strângând
acei trandafiri, acoperiți de tine cu magie
neagră, cu parfumul tău subtil, ce-mi tăia
respirația.
Lăsându-mă hipnotizată de un fior
străin, nu era fiorul dragostei, nici fiorul urii...
era un fior străin. Brațele mă dureau din ce în
ce mai tare, din cauza spinilor ce îmi
străpungeau pielea, iar sângele cald se prelinse
pe pământul negru. Mă simțeam amorțită, cu
sufletul injectat de un anestezic. Căzută parcă
pe front de bătălie, mă prăbușisem în balta
timpurie, cu privirea încețoșată, și am adormit,
nesimțind nici măcar frigul ce mă învăluia.
Miroiu Andreea-Valentina, clasa a X-a C
Prof. coord. Roșca Angela

Castele de nisip
Ţinea, între degetele ei mici, întregi castele de hârtie, construite simetric din cuvinte moarte ce
deveneau culori tari ale minții sale încețoșate. Părea desprinsă dintr-o carte, smulsă din coperți
și lăsată să zacă într-o lume unde cuvintele sunt pe cale de dispariție. Dacă cumva îi țintuiai
privirea, doi ochi adânci te înghețau și te citeau ca pe un alt volum din biblioteca ei de suflete.
Pielea-i absoarbe cerneala și te întrebi ce poezii stau scrise în înteriorul ființei sale. Ce locuri a
văzut inima sa?
Ei, bine... Dacă ea ți-a furat sufletul, o vei căuta în fiecare carte pe care o deschizi, sperând
că vei afla misterul fetei care-și creea propria lună, atunci când soarele răsărea.

Miroiu Andreea-Valentina, clasa a X-a C
Prof. coord.: Roșca Angela
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Atât de rece

H

ei... Ce faci...? Ți-am zărit după perdea lumina lampii ce-ți veghează gândurile, în fiecare noapte, și grijile pe
care le învălui în umbră. Îți deslușesc mâinile pline de ciocolată, încercând să-i prepari cu la fel de multă
minuțiozitate, preferatul desert al lui și al tău. Afară ninge fara incetare… de ce îl mai aștepți?
Te așezi la masa plină cu scrisori neterminate și mai începi una. In același timp deschizi o sticlă de vin roșu sec,
asemeni sufletului tău, lezat de cicatrici sângerânde. Visurile-ți sunt îngropate în zăpadă și ești secată de puteri. Îți
împăienjenesc mintea niște amintiri, dar eu pot să le vad: îl țineai de mănă și era minunat...
Corpul tău emană doar ură, în propoziția ta, el era verbul. Nu reușești să termini nici de data aceasta scrisoarea,
verifici cuptorul, e gata... O lași acolo și pleci, te miști ca un robot prin casă, învârtindu-te fără niciun rost și te cuibaresti,
într-un final, în fotoliul de la fereastră, lângă șemineu. Pari așa de prinsă-n gânduri, ai fruntea încrețită și privirea goală,
obosită, ca de strigoi, buzele îți sunt nemișcate de prea multe ceasuri … dar ești atât de frumoasă, încât nu îndrăznesc
să te tulbur... lacrimile ți se rostogolesc și iau forma pomeților tăi... te năucește dorul, știu. Cred că e timpul să-ți lași
rochia albastră... și umple cada… Gândurile ți se vor dizolva în apa fierbinte și nu o să-ți mai simți lacrimile. Resemneazăte că tu erai toamnă, iar el avea nevoie de soarele verii.
Miroiu Andreea-Valentina, clasa a X-a C
Prof. coord.: Roșca Angela

Toxic

A

m avut un ocean întreg, pe care mi l-am injectat
în mintea mea rebelă, pentru a-l vedea în
fiecare noapte și pentru a fi condusă de fluxul
lui, atunci când mă pierd în gânduri. Iar toate acestea mi
se păreau singurele corăbii, care mă ancorau spre o realitate mai puțin toxică.
În seara asta, luminată de culorile apusului, ce se
sting în felinarele banale, martore ale celor mai sincere
săruturi furate, pe-o bancă scrijelită neglijent cu două
inițiale, luna mi-este călăuză prin țărână și sufletul îmi
dispare într-un fum de lumânare. Fotografia ta îmi tremu-

ra într-o mână, așteptând un nimic ce nu avea să se
întâmple niciodată, iar în cealaltă mână plânge o floare
veștejită. Îmi caut tristețea în culorile pozei și o găsesc în
jalnice concerte de viori. Ignor cu desăvârșire lacrimile
rozei și mă concentrez pe țipătul liliecilor, care împăienjenesc amurgul. Îți simt pielea de granit și vreau să ne
contopim cameleonic, iar atingerile să ni se topească
canonic în morene...
Dar... ai fost și ești
tot ce nu-s.
Miroiu Andreea-Valentina, clasa a X-a C
Prof. coord.: Roșca Angela

Doar o biată scriitoare

S

ărmana, e doar o scriitoare. N-o să ştie să te iubească altfel decât bolnav, şi-o să te scrie până o să rămână pustiită.
O să verse lacrimi sub formă de sintagme și n-o să înțeleagă nimeni de ce are atât de multe și, totuși, e atât de
fericită! O să te sece de amintiri, că-i plac poveștile. O să facă din tine un roman, un poem sau o tragedie și poate
doar așa o să înțelegi de ce iubirea ei este cel mai frumos blestem cu care ai fost binecuvânt. Dar, poate c-o să fii obosit să
o tot vezi cu țigara în mână și cu un pix în cealaltă, ușor amețită de atâta vin și viață, sau istovită să-și scrie moartea pe
atâtea foi pe care tot ea o să le ardă, în cele din urmă. Cu indexul subtire, funebru, despicat, caută cratima pe care n-ar fi
putut să o fi uitat. Îi trebuia doar un cuvânt de al tău, unul singur, dezbrăcat, pe care să-l crească înzecit, nevătămat. Te
iubea cu tot cu semne de punctuație și cu defectul de formație.

ARIPI
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IC3 Digital Literacy Certification

L

iceul Teoretic "George
Emil Palade" este Centru
autorizat de testare
CERTIPORT din anul şcolar 20142015. CERTIPORT este lider mondial în
organizarea examenelor de certificare
de tip "entry-level", certificări create în
parteneriat cu Microsoft, Adobe si
Autodesk, certificări recunoscute internaţional.
Indiferent dacă planifici să te
specializezi în calculatoare sau dacă, pur
şi simplu, doreşti să ieşi în evidenţă, IC3GS4 este prima ta opţiune. IC3 Digital
Literacy Certification asigură atât elevilor, studenţilor, cât şi celor ce îşi căută un
loc de muncă, cunoştinţele de bază necesare unei reuşite în mediile care solicită
folosirea calculatorului şi a internetului.

Certificarea
IC3 este
recunoscută
internațional

C

ertificarea IC3 este compusa din 3 examene. Pentru a-ţi primi certificarea
în IC3 este necesar să promovezi toate
cele trei examene:

 Bazele utilizării calculatorului
 Aplicaţii cheie
 Activităţi online
Fiecare examen se susţine online
si durează 50 de minute. Examenele pot
fi promovate în orice ordine în orice interval de timp. Rezultatele sunt afişate
imediat după finalizarea examenului.

Global Standard 4 (GS4) este un
standard recunoscut la nivel internaţional pentru alfabetizarea digitala şi reflectă cele mai relevante competenţe, atât
pentru cei din sistemul de învăţământ,
cât şi pentru întreaga comunitate.
IC3 Global Standard 5 (GS5) este
versiunea actualizată a certificării IC3
lansată la începutul anului 2016. La fel ca
şi predecesorii săi, certificarea IC3 GS5
cuprinde aceleaşi trei examene dar cuprinde actualizări care ţin pasul cu tehnologia de azi, inclusiv utilizarea dispozitivelor mobile.

Intr-o lume a digitalului în continuă
expansiune,
în situaţia în care fiecare
Certiport este dedicat menţinerii
domeniu
şi
fiecare
funcţie este influenţaunui singur standard digital global, iar
certificările sunt actualizate în funcţie de tă de calculatoare, certificarea IC3 poate
ajuta să iţi îmbunătăţeşti cunoştinţele în
progresul tehnologiei.
cele mai importante si de valoare domenii.

ARIPI
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Dacă doreşti să obţii un certificat IC3 ai următoarele avantaje:

Fără
competențe
digitale la
BAC

 Fără competente digitale la BAC – Certi-

 Certificat gratuit – Certificatul este ex-

ficatul IC3 este recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice şi echivalat cu examenul de
competenţe digitale cu nivelul experimentat , conform Anexa nr. 2 la OMEN
4932/29.08.2013
 Îţi alege limba în care susţii examenele
– Susţineţi examenele în limba română,
engleză, franceză, germană sau spaniolă.
 Examen actualizat – Global Standard 4
reflectă cele mai noi aplicaţii de tehnologie, ICT inclusive utilizarea tabletelor,
social media şi cloud computing.

pediat gratuit direct din SUA şi conţine
elemente de autenticitate printr-o holograma autentică.
 Certificat securizat si verificabil – Fiecare certificat IC3 include un cod unic de
validare de 9 cifre care permite posesorului să dovedească originalitatea certificatului
prin
acces
la
verify.certiport.com.
 Simulări – Disponibile în format online
şi offline gratuite. Fără competențe
 eBook – Disponibil indigitale
limba romană.
la BAC

Din anul 2015 şi până în prezent, în centrul nostru de testare s-au susţinut sute de examene atât de către elevi cat şi de către cadrele didactice.

Prof. Drăguț Margareta
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Fete vs băieţi
V-aţi întrebat vreodată de ce fetele obţin rezultate mai bune la învăţătură
decât băieţii? Sau de ce fetele vorbesc atât de repede şi atât de mult?
Deşi băieţii par mai delăsători, totuşi, faimoasele nume ale oamenilor de
ştiinţă şi ale matematicienilor sunt nume de bărbaţi, nu-i aşa?
În rândurile de mai jos, vom clarifica diferenţele concrete dintre sexe: felul
în care văd fetele şi în care văd băieţii lumea, limbajul pe care îl folosesc şi
abilităţile de care dispun.

fete
Ochiul feminin este atras de texturi şi de culori. Fetele sunt orientate către culori mai
calde – roşu, galben, portocaliu – şi au imagini vizuale cu mai multe detalii. Pentru ca
fetele să fie implicate, profesorul nu trebuie
să se mişte prea mult, chiar deloc. Fetele se
descurcă bine în cerc, văzându-se una pe
cealaltă. Folosind fraze descriptive şi multe
culori în prezentările generale sau pe tabla
de scris, li se atrage atenţia.

fete
Fetele vorbesc, în general, mai repede şi mai
bine decât baieţii. La aceeaşi vârstă, vocabularul lor este mai bogat şi înţeleg mai bine
subtilităţile şi încărcătura ‘’non-verbală’’ a
interlocutorilor(semne, gesturi, tonalitate).
Abilităţile ligvistice mai bune ale fetelor faţă
de baieţi, le fac să se încline spre meserii care
implică aptitudini majore înalte. Fetele răs-

pund mai bine la activităţi educative care presupun explicaţii verbale şi dialoguri .

Vizualizarea
bbăieţiăieţi
Ochiul masculin este atras de culori mai reci,
precum argintiu, albastru, negru, gri şi maro.
Nu este deloc accidental că băieţii tind să
creeze picturi ale unor obiecte care se află în
mişcare, precum nave spaţiale, maşini şi camioane, acestea având culori închise, în loc
să deseneze o familie fericită, plină de culori
vii, precum fac fetele din clasa lor.

Limbaj
băieţi
În consecinţă, baieţii preferă exemple practice, concrete, vizuale şi mai puţine vorbe.
Acesta este si dezavantajul băieţilor, cel puţin
în clasele primare, unde stilul de predare este
în mare parte verbal. Creierul lor fiind predominant vizual şi mai puţin verbal, învaţă mai
greu stând pe scaun şi ascultând ce li se spune. În schimb, o metodă mai bună ar fi să se
mişte, să manipuleze obiecte, să vadă imagini
şi scheme grafice, ca să înveţe mult mai repede. Băieţii sunt foarte buni în ceea ce priveşte
ştiinţele exacte, de aceea se pricep mult mai
bine la matematică sau fizică.

Abilităţi

ARIPI

fete

băieţi

Fetele au abilităţi motorii fine mai bune
(ex: folosirea cu precizie a degetelor pentru activităţi care prespun manipularea
obiectelor mici).

Băieţii sunt mai buni în activităţile care presupun implicarea şi coordonarea tuturor segmentelor corpului şi, de aceea, preferă jocuri
care implică mişcare multă într-un spaţiu
generos. La şcoală, băieţii au nevoie ca, în
pauză, să se mişte mult pentru a-şi stimula
corespunzător creierul şi este absolut necesar să li se ofere un spaţiu adecvat.
Gheorghe Alexandra, clasa a X-a C
Prof. coord.: Mîcnea Florentina
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Cum să te îmbraci la şcoală
Unele şcoli au deja o uniformă impusă în regulamentul şcolar, pe
care trebuie să o porţi fie că-ţi convine, fie că nu. Altele însă ,îţi permit
să te îmbraci după bunul plac, atâta vreme cât respecţi regulile minime
ale decenţei. Bunul gust merge mână în mână cu bunul simţ, deci nu
uita că profesorilor trebuie să le faci cunoscute cunoştintele tale şi nu
picioarele, sânii sau buricul.

Nu uita că şcoala nu este un podium de
modă, iar scopul prezenţei tale acolo
este de a învăţa şi de a dobândi cât mai
multe cunoştinte. Sigur că îţi place totuşi ,să fii la modă şi, din acest motiv, îţi
prezentăm câteva surse de inspiraţie,
menite să facă din apariţia ta una decentă, dar în trend.

Poţi obţine un look feminin şi într-o pereche de
blugi şi un tricou alb. Sacoul dă o notă decentă
şi elegantă ţinutei .Tocurile nu au ce cauta in
ţinuta de şcoală a unei eleve!
În ceea ce-i priveşte pe băieţi, moda actuală
oferă multe modalităţi de purtare a pantalonilor.Există o mare varietate de stiluri şi de culori.
Cum ar trebui să-ţi dai seama care sunt pantalonii adecvaţi, potriviti felului tău de a fi? Ce trebuie să ştii înainte de a-i
cumpăra?
Blugii tăiaţi, pantalonii scurţi,
bermudele,
şlapii, nu
se poartă
la şcoala!

Stilul pantalonului căutat este primordial, având în vedere că nu se poate purta un pantalon informal la un
eveniment foarte elegant. De aceea băieții trebuie sa țină cont de locul unde merg,
atunci când îi cumpără. Practic, formal, casual și informal sunt cuvintele cheie.
Jeans straight sau drepti au un look clasic si elegant. Pot fi purtaţi atât de fete, cât şi
de băieţi.
Pantaloni skinny sau foarte strâmţi: există mulţi pantaloni de acest tip (blugi şi
costume formale). Sunt ideali pentru ieşiri casual sau pentru întâlniri importante în
funcţie de combinaţie.
Pantaloni largi sau
tip “baggy”: acest tip
de pantalon este foarte
popular printre tineri.
Este un stil lejer sau
sport, ideal pentru mers la gimnastică sau
pentru a alerga. Fiind foarte larg la picioare,
este foarte comod.
Pantaloni cu pense: sunt pantalonii cei mai
întâlniţi printre costumele formale masculine.
Se întâlnesc în general, la costumele elegante.

ARIPI

Petcu Alina, Chiriac Andreea,
Buruiană Raluca, Pricop Cristina,
Ojiga Adina, clasa a X-a C
Prof. coord., Mîcnea Florentina,
Prof. coord., Drăguţ Margareta
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Iubire vs Liceu

P

robabil că o să vă amuzaţi

gostim de aceleaşi persoane care, peste câţiva

prima dată când o să citiţi

ani , cand viaţa ne va întâlni, ne vor smulge fiorii

acest titlu, dar, să fim seri-

primei iubiri.

oşi,….Câţi dintre noi nu au trăit “acea
mare iubire pe holurile liceului? ‘’ O
să spuneţi că iubirea nu există, dar
inimioarele şi iniţialele scrise la sfârşitul caietelor arată că inima ta a aparţinut unuia dintre “ acei baieţi ai liceului ‘’. Suntem adolescenţi, aşa că nu
putem nega faptul că iubim foarte mult liceul.
Dar, dacă nu era el, poate că azi nu îţi mai întâlneai prietena cea mai bună cu care chiuleşti şi
povesteşti în pauze sau poate nu îţi mai întâlneai
“sufletul pereche “ (cel puţin asta crezi că e
acum ).

O să întrebaţi de ce am ales să scriu
acest articol. Răspunsul ? Câţi dintre voi aveţi
curajul să vorbiţi liber despre iubire sau despre
persoana căreia nu-i puteţi spune ce simţiţi? E
adevărat că liceul nu ne învaţă cum să ne stăpânim emoţiile sau sentimentele, dar persoanele
din jurul nostru sigur o fac. „ Divele” sau „ băieţii
răi “ te-au oprit să îţi impui punctul de vedere,
dar tu eşti mai presus decât ei, fii sigur de asta.
Cu toţii cunoaştem povestea filmelor în care băiatul tocilar se îndrăgosteşte de fata populară sau
invers. Ei bine, această relaţie este posibilă doar
în filme, pentru că, aici, în realitate, nimeni nu se

Liceul este prima pregătire adevarată

îndrăgosteşte de nimeni. Aici, în liceu, egalii se

pentru viaţă. Aici, ne sunt arătate adevăratele

îndrăgostesc de egali. Nici mai mult, nici mai pu-

feţe ale oamenilor , urmate de amaraciunea dez-

ţin. Ar trebui ca matematica, fizica, chimia sau

amăgirilor , de succese şi de lecţii . Lecţii pe care

informatica să rezolve aceste probleme , nu?

nu le putem învăţa în renumita “şcoală a vieţii”.

Adică cineva ar trebui să se preocupe şi de starea

Odată cu trecerea anilor , devii mai matur şi în-

noastră spirituală. Dar , este imposibil, pentru că

cepi să realizezi că visurile tale vor fi mult mai

ştim că toţi au aşteptări de la noi doar pe plan

greu de implinit. Știu că visai că relaţia ta din

material. Este important să avem reuşite, să ne

liceu va dura o viaţă, când, de fapt, a durat doar

implicam peste tot cu mintea, dar cu sufletul,

o vară şi că serialul în care credeai că trăieşti s-a

când? Și unde?

transformat doar într-o melodie pe care o asculţi
non-stop.
Sunt momente în care realitatea ne scu-

Ei bine, în liceu, sigur nu. Aici , sentimentele trebuie lăsate afară, pentru că rişti să fii
rănit. Aici, indiferenţa te salvează de orice . Doar

tură şi ne arată că toţi suntem la fel, că mergem

luptă să devii ceea ce îţi propui şi nu lăsa iubirea

pe acelaşi drum al liceului, că suntem educaţi de

să te încătuşeze în şcoala care oricum are gratii!

aceiaşi oameni, numiţi profesori şi că ne îndră-
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Eniu Mădălina , cls a X-a A
Prof. coord.: Moţoi Laura
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Un noi îndurerat

E

ra pur si simplu ... nu stiu..
molipsitoare.
Avea nişte buze mari,
cărnoase şi frumoase.
Mereu m-am gândit
ce norocos e omul pe
care l-a iubit cu atâta
înverşunare şi pentru
care îşi modela replicile de agăţat cu mine în chat. … nişte ochi mari, verzi,
maronii şi galbeni. Ochii ăia cândva mă priveau şi îmi
trădau o chemare, o ambiţie şi o motivare pe care întrun timp, reuşeam să i le ofer. Îmi este dor de ea şi de
zâmbetul ei trist, dar real. Imi este dor să mă strângă în
ale ei braţe fine şi să îmi zică într-o şoaptă, că va fi bine,
îmi este dor de privirea ei gingaşă şi de caracterul ei impecabil, îmi este dor..
Astăzi stăm una în faţa alteia ca două străine ce nu au
amintiri şi nu par să se cunoască de mai mult de două
minute. I-am vorbit într-o seară liber, deschis, despre tot
ce însemnă ea pentru mine. M-a facut să plang. O durea
poate undeva în adancul ei, dar toate replicile pe care
cândva, le zicea cu farmec, erau acum doar..replici. Mă
durea şi nu mă puteam opri din a-mi urla durerea mut.

Încă iubesc ochii

Ea nu mă vedea cât
su- aceia verzi care
făr şi niciodată nu am lăsat-o să vadă.
m-au trădat și pe
Poate a sesizat, poate a văzut că mă
doare, dar nu a zis nimic. În ultima care i-am trădat cu
vreme nu am mai vorbit chiar deloc şi aceeași privire de
pot spune că e negru..
copil nevinovat,

Am greşit fată de ea, faţă de persoana
ei, faţă de sufletul şi de relaţia dintre însă cu textura de
noi două. Și-a găsit o nouă prietenă. vinovat încarcerat.
Ce-i drept, nu este genul ei de amică
preferată cu care să-şi împărtăşească
durerile si dorinţele, dar mă bucur
pentru ea. Nu este drept să o ţin în loc. Deşi sunt geloasă, poate chiar este fericită ...nu pot face nimic, decât să
mă aşez pe un fotoliu şi să o las să îşi vadă de viaţă, departe de sufletul meu zgâriat. Mai am chiar o singură
dorinţă pe care aş vrea să o înfăptuiesc, un singur dor cu
care să mă înfăţişez un înger, să o simt iar pentru ultima
oară lângă mine, cu mâinile încrucişate în jurul meu, cu
plăcere maximă să scriu o ultimă îmbrăţişare în calendarul amintirilor, să o simt doar pentru mine, să o iubesc
aşa cum mereu am făcut-o, să iubesc un suflet rănit, să o
iubesc pe ea….Prietena Mea!

Munteanu Catalina , cls a X-a A
Prof. coord., Moţoi Laura

Cîrciu Mădălina, Cls a X-a A
Prof coord.. Moţoi Laura

Pură nebunie
Caut afecțiune, dar găsesc doar urme de indiferență.

Nu există coincidențe in viață, totul are un motiv.

Totul pare normal doar din aparență,

E ca un film in care eu-s protagonist,

Cu gândul la tine și la privirea ta

Dar sunt și regizor, mai sunt și scenarist;

Te caut prin mulțime, dar e doar imaginația mea.

Și o lumină puternică mă orbește în drum spre abis.

Zâmbetul tau m-a ucis intr-un mod murdar de frumos,
Frumos e și cerul, cand ești cu capul in nori.

Mi-am făcut speranțe deșarte și am avut incredere în
tine,

Privirea ta albastră mă urmarește.

Inima pe care ți-am dat-o ai ținut-o doar pentru tine.

Aș vrea să opresc timpul, dar nu-mi reușește

Sclipirea din ochii mei s-a diminuat.
Îngerule! De ce m-ai lăsat?

Mi-ai zambit și m-am simțit in paradis.
Aș da orice să știu daca m-ai iubit

M-am indragostit de tine și de nebunia ta,

Și-mi pare rău că nu sunt ceea ce-ți dorești,

Demonul din mine vrea dragostea ta,

Dar pentru ochii tăi albaștri aș muta și lumi intregi.

Și mi-e frică să sting flacăra din inima mea.
Ți-aș spune ”te iubesc” , dar nu ți-ar păsa.
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Dronele
Realitatea augmentată, tehnologia blockchain, vehiculele
autonome şi materialele noi, alcătuite dintr-un singur
strat de atomi şi care ar putea revoluţiona industria electronicelor, sunt doar câteva dintre cele mai notorii noutăţi
de urmărit în următorii ani, dar printe cele mai interesante inovări în domeniul IT-ului sunt dronele (un aparat de
zbor căruia îi lipseşte pilotul uman, fiind ghidat fie de către un pilot automat digital, aflat la bordul său, fie prin
telecomandă).
Dronele au fost proiectate pentru intervenţii de recunoaştere, în timpul războiului rece, însă doar în urmă cu puţin timp au fost date spre comercializare.
Cele mai noi şi mai sofisticate dintre ele dispun de camere extrem de performante, care pot
surprinde peisaje incredibile, cum sunt şi aceste două imagini ale Farului din Constanţa.

Altă întrebuinţare pentru acestea a fost
găsită de un magazin care comercializează online şi livrează coletele clienţilor cu ajutorul
dronelor. Dar cum legislaţia Statelor Unite nu permite accesul în spaţiul aerian al aparatelor de
zbor fără autorizaţii, reprezentanţii magazinului au închiriat o mică porţiune a aeroportului din
Cinccinati, pentru a face posibile livrările.
Având în vedere expansiunea tot mai impresionantă a acestui tip de tehnologie, rămâne de văzut cum
va influenţa
ea pe viitor, destinul umanităţii.

Ghinea Claudiu, clasa a X-a C
Prof. coord. , Mîcnea Florentina
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Beneficiile sportului
O dietă echilibrată te va ajuta să arăţi impecabil într-un timp scurt? Ei bine, nu! Este nevoie şi de
sport pentru a ajunge la corpul mult dorit. Combinându
-le, sportul şi alimentaţia sănătoasă vor duce la rezultate uimitoare. Însă asta nu e tot !

Desigur, este nevoie de timp și de dăruire, dar rezultatele nu vor întârzia să apară!

Iată cinci beneficii importante ale sportului :

• Vei dormi mai bine !
Atunci când vei face sport, vei renunța, cu siguranță, la obiceiul de a te duce la culcare după miezul
nopții, ceea ce este foarte important pentru un elev,
pentru că știm cu toții cât de greu este să fii activ la ore
după un somn insuficient. Și, cu siguranță, vei fi mult
mai activ toată ziua, datorită faptului că și somnul va fi
mai dulce.

• Îți vei putea lua adio de la răceli !
Medicamentele vor fi înlocuite cu ușurință de
sport și de alimentația sănătoasă, iar asta îți va forma
un sistem imunitar mult mai bun, care va lupta împotriva virusurilor. Totuși, să nu credeți că sportivii nu răcesc
chiar niciodată… Sunt și ei oameni, până la urmă!

•Vei deține un corp de invidiat !

• Sporul aduce beneficii în viața socială !
Pentru mulți, nu este ușor să te alături unui
grup de oameni, sau să fii sociabil, însă sportul poate fi
soluția în acest caz. Să faci sport înseamnă să creezi
prietenii pe care nu ai fi avut cum să le dobândeşti
altfel. Sportul aduce împreună oameni din şcoli diferite,
cu o cultură diferită şi apartinand unor comunităţi
diferite. De cele mai multe ori, prieteniile create pe
terenul de sport se păstrează şi în afara acestuia.

Pentru multe fete, există acea teamă că, odata
cu dezvoltarea mușchilor, vor căpăta niște linii ale
corpului mult prea masculine, în timp ce ele îşi doresc
subţierea taliei şi să arate cât mai zvelte. Această concepţie este cu totul greşită şi trebuie eliminată. Un corp
frumos înseamnă un corp modelat, fără grăsimi şi ferm
la atingere. Aşadar, nu te teme să îţi tonifici braţele,

Totodata, vei învăța să apreciezi spiritul de echipă și să
colaborezi cu ceilalți

• Sportul este terapie!

picioarele, abdomenul şi chiar spatele, pentru că vei
arăta sexi şi după lucrarea acestor grupe de muşchi.
Exerciţiul activează anumiţi receptori ,ce fac ca muşchii
să ardă grăsimile.
Cât despre băieți… grăsimea va arde, iar forța
va crește odată cu mușchii, în timpul exercițiilor.

Este un lucru pur și simplu grozav, atunci când
îți găsești un sport care să fie pe placul tău, nu numai
pentru că faci ceva care te ajută să fii sănătos și să ai un
corp de invidiat, ci prin faptul că sportul este terapie.
Ca adolescenți, suntem destul de stresați cu școala, cu
familia, cu viața socială, însă atunci când intri într-o
sală de sport, uiți de griji, iar toată energia negativă
este eliminată. La sfârșitul antrenamentului, vei fi mult
mai sigur și vei putea să faci față oricărei griji.
Drăgan Andrei. clasa a X-a C
Prof. coord. Geafar Turchian
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Iubirea nu cunoaște limite

V

“To catch the reader's
attention, place an
interesting sentence or quote
from the story here.”

ARIPI

ă cunoaşteţi din
întâmplare, dar
ajunge să fie marea ta
iubire. În urmă cu câteva zile, când erai trist şi
dezamăgit, nu ştiai că
viaţa ta o să aibă parte
de o asemenea schimbare. În momentul
când mai aveai puţin si
cedai, a apărut ea, fiinţa de care urma să te
îndrăgosteşti şi cu care
probabil aveai să iţi continui următorii ani. Este
o mică distantă între voi, dar iubirea asta, de
care sunteţi dependenţi amândoi, nu vă împiedică să renunţaţi, ci vă dă putere să continuaţi,
să aveţi o motivaţie, să ştii că ai pentru cine şi
pentru ce să lupţi. Nu ştiţi unul de altul ce faceţi, fiind din oraşe diferite..., dar aveţi încredere unul in altul şi ignoraţi gelozia pentru că ştiţi
că iubirea voastră e mai importantă decât un
sentiment care vine si pleacă. Fiecare alint,
fiecare mesaj, fiecare telefon, momentul când îi
auzi vocea, trezesc în tine o doza de emoţie,
corpul tău începe să tremure, palmele iţi transpiră, începi să deviezi de la subiect, dar, ea,
persoana pe care o iubeşti, te acceptă cu toate
defectele şi trăieşte tot ce simţi tu în acel moment. Tu, dintr-un loc poetic, plin de farmec,
liniştitor, o pată albastră de culoare care işi găseşte definiţia într-un singur cuvânt, «marea»,
iar cealaltă fiinţă, dintr-un loc pastelat, un loc
unde poţi să te afunzi sau să te ridici, un cuvânt,
o mie de posibilităţi «capitala». Este o persoană
simplă, matură, ştie când să glumească, cu o
voce care ştii că poate linişti pe oricine, o voce
caldă, de care nu te-ai satura niciodată, pe care
vrei să o auzi din ce în ce mai des, o voce de
care devii dependent ...iar tu un om cu copilăros, imatur încă, dar cu un suflet care iubeşte
nebuneşte. Nu v-aţi văzut încă, dar pentru voi
nu contează asta, speraţi la ce e mai bun...,dar
ştii că în momentul în care o să îi vezi chipul
pentru prima dată, o să rămâi uimit, nu o să iţi
vină să crezi că în faţă ta e persoana pe care o

placi şi ştii că, atunci când o să o iei în braţe, nu
o să vrei să îi mai dai drumul vreodată, pentru
că, locul acela se numeşte «acasă», şi ştii că
acolo vrei să rămâi mereu. Cu fiecare neînţelegere se adaugă câte o picătură de dragoste şi
întăreşte zidul de iubire care s-a format între
voi. Și, în final… ştiţi că sunteţi dependenţi de
dragostea voastră şi nimic, dar nimic nu o să
rupă legătura asta. Aceasta e povestea unui mic
om, care, deşi cândva simţea iubire… acum simte durere, inima lui poartă un scut de gheată.

E

18 aprilie, ora 6 dimineaţa… stau singură pe malul mării. Privesc cum soarele iese falnic din mare, asemenea unui
disc mare, înflăcărat. Vântul îmi adia uşor prin
păr, simţeam cum firicelele mici de nisip îmi
atingeau corpul. Numai pescăruşii ce îşi făceau
minunatul dans asupra mării în căutare de mâncare, îmi ţineau companie. Jocul lor de aripi mă
uimea. M-am lungit pe nisip, am închis ochii.
Sunetul mării începea să devină piesa mea preferată. Un sunet care mă liniştea şi, totodată,
mă făcea să alunec din ce în ce mai mult într-un
întuneric de nepătruns. Amintirile, cuvântul
cheie care îmi împietrea mintea şi totodată, şi
sufletul. Mă simţeam singură, prezentul meu, în
acel moment era nul. Nu avea sens. Doar amintirile mă mai ţineau în viaţă, erau coşmarul din
care nu reuşeam să mai văd o portiţă de scăpare. În acel moment ochii mei erau plini de lacrimi. Haosul din mintea mea începea să se
dezlănţuie. Am simţit ceva ud pe pleoapa ochiului, începuse ploaia, lacrimile au început să îmi
curgă pe obraz împreună cu picăturile de ploaie. Pe faţa mea se citea sufletul unui om trist.
Ploua abundent, eram la 48 de km de locul pe
care ar fi trebuit să îl numesc ”acasă”. Nu
aveam unde să merg, eram doar eu şi marea. M
-am ridicat în picioare, mă uitam în zări. Nu
puteam să văd la mai mult de 2 km de mine,
ceaţa se lăsase peste infinit. Am auzit un glas,
din ce în ce mai aproape de mine. Striga
”Royal”. Am fugit spre acea voce. Când m-am
apropiat, era un chip frumos. Doi ochi acoperiţi
cu o pereche de ochelari negri, un păr negru ca
întunericul nopţii, două buze mari, cărnoase.
Două mâini care cuprindeau un baston negru.
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Nu mai văzusem un chip de om atât de expresiv şi de frumos . S-a apropiat încet de mine, a mutat bastonul într-o
parte şi a întins mâna, încercând să mă găsească. Era orb.
L-am prins de mână. O voce tremurată mi-a zis: “Bună”.
Am zâmbit. L-am strâns de mâna şi l-am salutat înapoi.
Am văzut zâmbetul ce era acoperit de micile picături de
ploaie şi părul creţ şi negru, ud, stând în bătaia vântului.
Încă eram uimită de acel chip frumos. Odată cu zâmbetul
băiatului ,ploaia se opri încet, încet. Acesta întinsese un
prosop pe nisipul ud. Dintr-o data, am simţit că cineva mă
trage de mană, era el, băiatul cu chip de înger. M-a invitat lângă el. L-am întrebat cine este şi ce caută pe plajă…
răspunsul băiatului m-a uimit complet..
-Vezi tu, eu sunt un Vlad, un om oarecare , simplu, dar cu
o poveste grea şi poate, pentru voi una uimitoare. În urmă cu 2 ani, eram pasionat de magie şi de vrăji, citeam
foarte mult cărţi de vrăjitorie. Da, era pasiunea mea. Din
cauza asta, mai mereu stăteam închis în camera mea, nu
comunicam cu nimeni, toată lumea mă arata cu degetul,
eu fiind băiatul ”ciudat”. Mama nu era de acord cu preocuparea mea pentru magie, îmi spunea că e unul dintre
cele mai mari mituri şi este o mare prostie. Eu credeam în
magie şi în miracole, în puterea vrăjii… pâna într-o zi când,
bunicul meu, fiind în comă de 3 săptămâni, a murit. În
acel moment am blestemat magia, vraja şi tot ce era legat
de ele, pana şi credinţa. Plângând, mergeam acasă si,
dintr-o dată, în faţa mea a apărut o lumină neagră, un
chip urât. Am auzit în clipa aceea doar trei cuvinte:
“blesteme asupra ta”, apoi o forţă puternică a venit spre
mine şi am căzut . Când am deschis ochii… nu mai vedeam, acum îmi pare rău că am rostit acele cuvinte. Singurul lucru care va rupe vraja, va fi un sărut de la persoana menită mie. Acum, am 27 de ani, sunt IT-ist, sunt un
om singuratic, nu vreau să am prieteni, singurul meu prieten este “Royal”, câinele meu, care a dispărut pe plajă, îl
caut de 3 ore… nici urmă de el. Cât despre mine, acum
sunt singur, nu mai am pe nimeni, locuiesc într-o căsuţă
pe malul mării. Știu că probabil, ce am zis o să ţi se pară
anormal, dar magia chiar există, trebuie doar să crezi şi să
priveşti lumea cu alţi ochi. Dar tu…? Tu cine eşti, ce cauţi
aici ? În momentul ăla am rămas uimită, în faţa mea era
un om cu un suflet frumos, trecut prin multe greutăţi şi
care, prin mica lui poveste de viaţă mi-a dat cea mai bună lecţie şi cel mai bun sfat, acela că, indiferent de cât de
greu ar fi, niciodată să nu mă abat de la drumul meu, să
am credinţă, putere şi speranţa că pot trece peste tot ce e
greu. I-am răspuns cu o voce aproape răguşită:
-Sunt Iulia, un mic pui de om… cu un suflet rănit, fără
experienţă de viaţă… am doar 17 ani, nu ştiu ce e cu mine,
nu ştiu de ce exist, nu ştiu de ce cred în iubire... Băiatul
mă asculta, era foarte atent, si-a luat bastonul , m-a luat
ARIPI

de mână şi m-a îndreptat către mica lui cabană. Ajunşi
acolo, m-a rugat să deschid eu portiţa, m-a strâns de mână şi, uşor, uşor, m-a dus în spatele căsuţei; avea o mică
terasă cu vedere la mare, pe care erau aşezate două scaune. S-a îndreptat cu faţa către mine şi mi-a spus:
-Vezi tu Iulia, vezi cele două scaune? Acolo, pe unul din
ele, stătea cândva, persoana pe care o iubeam cel mai
mult… stătea. Dar, vezi tu ...Eşti de fapt, un fulg ce zboară
în mii şi mii de părţi, în mii şi mii de locuri şi care, într-un
final, se pierde în infinit. Fragil, uşor, uşor de distrus, care
niciodată nu poate fi controlat. Eşti un infinit în infinitul
infinit, ăsta eşti tu, tu eşti tot. Exteriorizezi înfăţişarea
unui tigru nemilos, iar pe dinăuntru, de fapt, tu eşti o pasăre colibri, un suflet fricos, cu teamă fata de tot ce e în
jurul tău; uneori, nici tu nu ştii ce eşti, cine eşti şi ce simţi.
Totul e ca un paradox. Tu eşti praful de stele din întregul
univers, eşti pretutindeni, eşti mereu acolo, eşti ceva magic. Tu te asemeni unor stropi de apă, care sunt duşi de
valurile de vânt ce înconjoară pământul. Viaţa este libertate, mister, iubire, teamă. Viaţa este ca o piesă de teatru,
în care tu eşti propriul regizor şi, totodată, şi actorul principal. Odată ce actorul pleacă, piesa s-a terminat, iar regizorul trebuie să adune mii şi mii de bucăţele rupte, pentru
a clădi noi şi noi piese. În viaţa mea, erau doi actori principali. Eu şi ea. Ea era tot. A plecat, ea nu suporta distanţa,
nu suporta posesivitatea din partea mea... nu a fost aşa…
grija era pe primul loc după iubirea pe care i-o purtam…
dar ştii, a găsit pe altcineva. Nu îi doresc răul, îi doresc tot
norocul. Acum… nu vreau să mă mai caute, vreau doar să
îşi găsească locul, să fie fericită… S-au întâmplat multe
lucruri în ultima vreme, ajungi uneori să cunoşti oameni,
să ai impresia că îi cunoşti, dar ajungi să te uiţi în gol, să
rămâi tot tu cu tine. Să ştii, cine contează, rămâne. Timpul
pe care l-ai pierdut gândindu-te la persoane care te-au
uitat, nu ţi-l mai dă nimeni. Trăieşte clipa, momentul. Îl
priveam cu lacrimi în ochi, avea dreptate… mă ţinea
strâns de mână. O lacrimă a căzut pe mâna lui. Acest om
îmi dădea o adevărată lecţie de viaţă. Simţeam ceva în
stomac când mă atingea... În adolescenţă, iubirea este
reprezentată de lupta dintre miile de fluturaşi din stomac,
atunci când se înfiripă dragostea. În mine era o luptă între
legea firii şi legea inimii… ştiam că nu pot fi cu cineva mai
mare cu 10 ani decât mine, mintea zicea una, inima alta.. I
-am dat drumul mâinii… am fugit pe plajă plângând, mă
gândeam… am rămas cu atâtea întrebări legate de trecut… dar de ce el acum? De ce fix acum..? Știi, poate că
Dumnezeu s-a gândit şi la mine... poate că trebuia să scap
de rău, poate trebuia să primesc ceva mai bun, poate că
el este acel “bun” . Dar de ce răul ăla îmi făcea bine… de
ce eram dependentă de rău, de ce iubeam asta… poate că
la momentul acela a fost ce trebuia. Am rămas cu atâtea
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“Îți dai seama că lucrurile se petrec
doar o singură data. Și,
indiferent
cât de mult
încerci, nu te
vei mai simți
niciodată la
fel. ”

“To catch the reader's
attention, place an

interesting sentence or quote
from the story here.”

ARIPI

întrebări… întrebări care, poate trebuie lăsate
în mister pentru totdeauna. Poate că, uneori,
singurul motiv pentru care nu îi dai drumul
unui lucru care iţi face rău este că a fost singurul lucru care, cândva, te-a făcut fericit. Vorba
lui Vlad: “trebuie să trăieşti clipa, să nu iţi pară
rău de nimic”. Am rămas cu gândul la el… am
luat autobuzul şi am mers “acasă”. I-am vorbit
mamei despre el, iar când a auzit ce vârsta
are, a reacţionat nu tocmai plăcut: “E prea
mare pentru tine, nu iţi vrea binele, vrea doar
să profite...” Am oprit-o , am încercat să îi
explic că iubirea nu are limite, iubirea nu are
vârstă, iubirea e iubire, indiferent că este între
două persoane de sex diferit sau două persoane de acelaşi sex. Nu toată lumea e de acord
cu lucrul acesta, dar...să îi spui cuiva că persoana pe care o place nu este potrivită pentru
el...este ca şi cum ai urla în urechea unui
surd...oricum nu te va auzi. I-am spus mamei
că aceasta este opinia mea. Bineînţeles că nu
a fost de acord cu ce am spus şi a început să
ţipe din ce în ce mai tare.. dar, nu mai suntem
pe timpul părinţilor noştri, lumea a evoluat,
caracterele s-au schimbat, oamenii s-au
schimbat. Am fugit în camera mea, o
saptămană nu a mai auzit nimeni de mine, a
fost tăcere. Mama încă era supărată, nu îmi
dădea voie să mă întâlnesc cu Vlad, era prea
mare... Nu aveam voie să mai ies din casă...
Am avut timp de gândire, trebuia să mă pun
pe mine pe primul loc înainte de toate. Mi-am
dat seama că omul astă era tot ce aveam nevoie. Am ieşit pe geam, am luat autobuzul şi
am mers pe plajă… am căutat cabana lui
Vlad… am ajuns acolo, dar el nu era. Cabana a
fost vândută ... în momentul ăla simţeam că
ceva în mine se sfârşeşte, am înţeles că timpul
este ceva foarte preţios, timpul poate fi măsurat şi în momente, şi în persoane pierdute…
ceva în mine se sfârşise. Am izbucnit în plâns,
şi am fugit pe plajă, m-am aşezat jos, tremuram… dintr-o dată, am simţit ceva ud pe mână. Am deschis ochii speriată, îmi era frică să
mă uit în stânga… era un câine… un Labrador... am simţit o mână pe umărul meu… speriată, m-am întors. Nu îmi venea să cred că
era în faţa mea el. Vlad era în faţa mea. Nu
ştiam cum să reacţionez în prima secundă,
m-am ridicat şi l-am luat în braţe, l-am sărutat; realizasem că îl iubesc pe omul ăsta...
Dintr-o dată îl aud strigând de fericire: “Văd,

te văd, Iulia, vraja s-a rupt!” Era fericit. I-am
dat jos ochelarii şi puteam să văd cum mă
privesc cei mai frumoşi ochi din lume, cu iubire. Se uita la mine cu atât de multă căldură,
iar cele două buze mi-au şoptit: “nu ai fost
singură în tot acest timp, am fost cu tine, am
venit după tine. Royal te-a găsit… Iulia! Am
vândut cabana pentru bani, aveam nevoie să
te simt, trăiesc prin tine”. Plângeam din ce în
ce mai tare de bucurie, iar el mi-a şters cu
mâna lacrimile de pe obraz, m-a sărutat şi am
rămas îmbrăţişaţi, singuri, pe plajă, auzind
cele mai frumoase cuvinte: “Îţi dai seama că
lucrurile se petrec doar o singură data. Și, indiferent cât de mult încerci, nu te vei mai simţi
niciodată la fel. Nu vei mai simţi niciodată că
te afli la trei metri deasupra cerului”. Mi-a
şoptit la ureche: “Iubirea nu are limite, aici cu
tine, eu iubesc”. În spatele nostru se vedea
soarele, la apus, care, parcă, nu îndrăznea să
fugă, fiind şi el martor la momentul de iubire
care se petrecea pe plajă. Jocul pasărilor forma un adevărat spectacol, construind parcă,
cu ajutorul aripilor, o inimă. Amândoi zâmbeam, eram parcă, cuprinşi de cel mai frumos
truc de magie. Ne-am întins pe covorul auriu,
iar dimineaţa ne-a prins îmbrăţişaţi. Am deschis ochii, cerul era învăluit de nori, iar Vlad
îmi arăta cu degetul spre marele univers...
povestea noastră de iubire. Anii au trecut.
Acum, căsuţa construită de noi pe malul mării
era un tărâm al basmelor, cuprins de mii şi mii
de prinţese şi prinţi, iar cei mai frumoşi erau
copiii noştri. Gemeni, bruneţi, cu ochii migdalaţi… asemenea tatălui lor. Anii au trecut, timpul a trecut... Ziua mea de naştere venise,
împlineam minunata vârstă de 50 de ani. Copiii au vorbit cu o seară înainte cu tatăl lor ca,
dimineaţa următoare, să se ducă să cumpere
tortul… aşa a şi fost. Dimineaţa, în loc să fiu
trezită de un telefon la care urma să primesc
urarea de sănătate, am fost trezită de o voce
de bărbat care mi-a spus că soţul meu a murit
într-un accident. În acea fracţiune de secundă,
totul se spulberase, îmi doream şi încă îmi
doresc să fi fost doar un vis. Lacrimile mi-au
inundat faţa. Am fugit la spital, speram să nu
fie adevărat… speram să mai fie o şansă. Ajunsă acolo, am intrat în sala în care era Vlad…
eram complet distrusă. Dintr-o dată, am simţit
o mană rece pe spate… m-am întors. Era doctorul, care, zâmbind, mi-a spus să nu mai fiu
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tristă şi să mă gândesc că raiul a câştigat un nou înger,
un înger care îşi va găsi locul, fericit, acolo sus, ferit de
toate greutăţile şi . Au trecut două luni de la înmormântare,iar gândul la el… stăteam pe scaunul din spatele
căsuţei… mă uitam la mare… Vlad iubea marea. Dintr-o
dată, s-a auzit poarta, s-au auzit două voci care mi-au
luminat faţa. S-au apropiat de mine. Cu un strop de fericire în suflet, m-am ridicat şi, cu o voce tremurată, le-am
spus :„Acolo, pe unul din scaune, stătea cândva, persoana pe care o iubeam şi o iubesc nepreţuit de mult… stă-

tea. Odată ce actorul pleacă, piesa s-a terminat, iar regizorul trebuie să adune mii şi mii de bucăţele rupte, pentru a clădi noi şi noi piese. Actorul principal din viaţa
mea a plecat, piesa s-a sfârşit. Acum doar amintirile mă
mai pot ţine vie”. I-am luat pe copii de mână, ne-am
aşezat pe un scaun şi am rămas toţi trei îmbrăţişaţi, aţintiţi cu privirea către nesfârşitul infinit..

Cocheş Iulia, Cls a X-a A

Expo MASCA
clasele a IX-a si a X-a

pr
of. coord., Sabina Voinea
ARIPI

15

PAGINA16

ȘTIAȚI CĂ……
Semnificația formelor în artă
și in mitologie
Inelul
Inelele, fără început şi
fără sfârşit, simbolizează eternitatea, de aici asocierea lor
cu dragostea ce rezistă şi cu
căsătoria. Inelele de căsătorie
ale romanilor antici aveau
forma a două mâini, ţinând o
inimă încoronată. Inelele mari
semnifică autoritatea conducătorului.

Brățările
din aramă
pentru
glezne,
purtate de
femeile
igbo

Lampionul
În China şi in Japonia, lumina lampioanelor simbolizează înţelepciunea şi cunoaşterea
lui Buddha. În China, lampioanele au legătură cu
fertilitatea. Se credea că, dacă o femeie trece pe
sub un lampion, devine mai fertilă, în timp ce o
pereche de lampioane de atârnat la poartă reprezintă un cadou de nuntă de bun augur.

Jartiera
În folclor, jartierele sunt
asociate cu vrăjitoria. O sculptură în
lemn din sec. al XVI– lea prezintă o
vrăjitoare punându-şi o jartieră înainte de a zbura prin horn, călare pe o
mătură. În Scoţia, jartiera unei vrăjitoare era folosită pentru vindecarea
bolnavilor.

Brățara
Brăţările din aramă pentru glezne, purtate de
femeile igbo (femeile din sudul Nigeriei), indică statutul
acestora: dimensiunile lor mari nu îi permit celei care le
poartă să facă munci domestice.

În Statele Unite ale Americii şi in Regatul Unit, lampioanele făcute din napi şi din
dovleci sunt aprinse la Halloween, Ajunul Sărbătorii Tuturor Sfinţilor (31 octombrie).

Strămoşii noştri, dacii, purtau brăţări
în formă de spirală, care
se terminau cu capete
de şarpe. Având în vedere faptul că brăţările
descoperite sunt de dimensiuni mari, dar şi mici, se pare că le purtau atât femeile, cât şi bărbaţii, pe antebraţ.

Lumânarea
Lumânările sunt asociate ritualurilor
religioase, în întreaga lumea. La comemorarea morţii unui membru al unei familii evreieşti, o lumânare este aprinsă timp de patruzeci şi două de ore (ea este comparată cu
sufletul).
Chinezii asociează lumânările cu nunţile: o pereche de lumânări mari, roşii simbolizează
ideea ca Yang va funcţiona în timpul căsătoriei, iar ceea ce se întâmplă cu o pereche de
lumânări aprinse în camera conjugală prefigurează soarta cuplului căsătorit.
Lumânările mai sunt asociate şi cu festivalul suedez al sfintei Lucia, al cărui nume înseamnă „zbor”. În 13 decembrie, în fiecare an, “Regina Lucia” poartă o haină albă şi o
coroană de lumânări aprinse.
prof. Elena Ghencea
ARIPI
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CHESTIONAR
1.Credeţi că mediul înconjurător este poluat?
Da

Nu

2.Dacă „Da”. care credeţi că sunt sursele de poluare?
………………………………………………
3.În ce măsură credeţi că poluarea afectează sănătatea
umană?
Mică

Protejează natura!

N

indiferent de cât mult rău i-ai face.
Reciclarea nu e grea, dacă ai asculta:

Nu mai arunca pe jos, fiindcă nu-i un gest frumos!

F

Aşa că nu arunca deşeuri în ea, pentru a
mirosi.

Protejează tot ce Dumnezeu ţi-a dat!
Nu lăsa natura să fie ceva degradat!

Nu

Nu ştiu

5.Aţi putea schimba atitudinea oamenilor faţă de mediul înconjurător?
Da

Nu

Încercăm

6.Aruncaţi gunoiul la coş, când sunteţi pe stradă, sau în
clasă?
Da

ară apă nu putem trai.

Nu ştiu

4.Credeţi că puteţi face ceva pentru a împiedica poluarea mediului?
Da

atura este locul unde omul se întoarce,

Mare

Nu

Uneori

7.Știţi ce presupune colectarea selectivă şi reciclarea
deşeurilor?
Da

Nu

Am auzit

8.Consideraţi colectarea selectivă o propunere de viitor, pentru orice cetăţean?
Da

Nu

9.Aţi participa la un program de strângere a deşeurilor?

C

Da
opacii îţi dăruie foi,
făra a aştepta ceva înapoi.
Dă-le şi tu apă, nu-I lăsa să ardă!

Pădurea trebuie ocrotita, nu lăsată condamnată.

Nu ştiu

10.Care credeţi că este cantitatea deşeurilor (ambalaj
reciclabil) pe care o puteţi colecta lunar?
<2 kg

2-5 kg

>5 kg

11.Există deşeuri în şcoală sau în curtea şcolii?
Da

P

Nu

Nu

12.Conştientizaţi (vă deranjează) acest lucru?
rotejează tot ce înseamnă peisaj!
Ia-o ca pe un mesaj:

Da

13.Aţi reamenaja curtea şcolii? Cum?

Ambalează, reciclează şiaruncă!

Natura trebuie înţeleasă ca poruncă.

……………………………………………
14.Știţi ce este „Eco-Școala”?
Da
mă informez

Eniu Mădălina , cls a X-a A
Prof. coord.,Diaconu Laurenţia
ARIPI
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Aş dori să

Prof. Diaconu Laurenţia
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Imaginea de sine şi adolescenţii
Ce este imaginea de sine ?
Imaginea de sine sau ”cum ne vedem” se referă, aşa cum se subînţelege
deja, la modul în care ne percepem propriile noastre caracteristici fizice, emoţionale,
cognitive, sociale şi spirituale.
Modul în care ne percepem, în
care gândim despre noi depinde de gradul
de autostimă (autoapreciere, autorespect,
autoacceptare) pe care îl avem. Astfel,
când ne acceptăm pe noi înşine, când ne
apreciem pentru ceea ce facem bine aceasta contribuie la autorespectul şi la
încrederea în sine - când acceptăm că
avem şi slăbiciuni fără să ne criticăm în
permanenţă pentru ele - aceasta constituie baza toleranţei şi acceptării faţă de sine
şi, implicit, faţă de alţii - putem trăi confortabil din punct de vedere emoţional. Trebuie înţeles că este bine să existe mereu
un echilibru între autoapreciere şi autocritică, nici una dintre cele două extreme
nefiind eficientă.
Cel care se laudă prea mult este,
în cele din urmă, persiflat sau chiar abandonat de către ceilalţi, iar cel care se autocritică exagerat provoacă celorlalţi fie sentimente de milă, de vină, fie un sentiment
de superioritate, atrăgând de la sine alte
critici. Păstrând pe cât posibil echilibrul
între o laudă de sine exagerată şi o autocritică exagerată putem contribui la igiena
noastră sufletească.

Cum ştim dacă imaginea de
sine e bună sau nu ?
Este foarte simplu! Toţi avem ceea
ce se cheamă “vocea interioară”. Dacă
această voce interioară are tendinţa spre
un discurs pesimist, negativ şi autocritic cu
ambiţii neîmplinite spre perfecţiune, este
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clar că imaginea de sine a persoanei respective este negativă.

De ce este importantă imaginea de sine pentru succesul
personal?
Imaginea de sine ne influenţează
comportamentele!
Când ai o imagine de sine bună, îţi
poţi îndeplini obiectivele, pentru că o imagine de sine bună îţi dă entuziasm, energie
şi determinarea necesară pentru acest
lucru, iar obstacolele sunt percepute ca
provocări ce trebuie depăşite, pentru atingerea obiectivelor. O imagine de sine bună
te face să relaţionezi armonios cu ceilalţi,
prin atingerea obiectivelor poţi avea performanţe profesionale, succes social etc.
O imagine de sine negativă te face
să-ţi scadă motivaţia sau chiar o anihilează, prin lipsa încrederii în forţele proprii
(“ce rost are să încerc oricum nu voi reuşi”, “e greu”, “nu sunt în stare” etc.), ducând, mai departe, la comportamente de
evitare (“nu mă duc la concurs / interviu,
deoarece nu sunt suficient de bun, deci nu
are rost...”).
Se poate observa că o imagine de
sine negativă este capabilă să creeze un
cerc vicios, din care persoanei îi este greu
să iasă : nu face anumite lucruri, pentru că
nu se crede în stare, iar după ce renunţă la
a face lucrurile respective, se autoculpabilizează şi se critică şi mai tare, întărindu-şi,
astfel, convingerile negative despre sine şi
alimentând dialogul interior negativ.
În concluzie, când îţi acorzi suficientă valoare, îţi atingi mai uşor obiectivele, pentru că a avea încredere în sine, în
fortele proprii, te face să-ţi mobilizezi
exact resursele de care ai nevoie să depă-
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şeşti obstacolele şi să mergi în direcţia dorită; când
nu îţi acorzi suficientă valoare, negociezi mai slab,
comunici mai greu, acţionezi cu mai multă frică sau
eviţi să acţionezi şi “îţi pui singur beţe în roate”.
Când nu îţi acorzi valoare, anihilezi resursele de care
ai avea nevoie pentru a întreprinde ceva.

Imaginea de sine contribuie la evaluarea realităţii

să numai, nu închisă complet, şi nimic altceva nu
fusese necesar, decât bunăvoinţa de a realiza ceva şi
curajul de a acţiona cu îndrăzneală. Regele spuse :
"Vei primi postul de la curte, pentu că tu nu
te bizui doar pe ceea ce vezi sau auzi; tu îţi pui propriile puteri în joc şi ai curajul să rişti o încercare.”
(Nossrat Peseschkian. “Povesti orientale ca
instrument de psihoterapie”)

Se pot înţelege din această poveste
Când ai o imagine de sine bună, poţi afirma :
“pot să fac acest lucru sau măcar pot încerca” ;când câteva aspecte :
ai o imagine negativă de sine, afirmi : “nu pot să fac

modul în care ne percepem forţele proprii
acest lucru, este prea greu, nu voi fi în stare”.
determină modul în care evaluăm realitatea;
Diferenţa este că cel cu imaginea bună de 
imaginea bună de sine ne determină “să rissine va avea ocazia să-şi demonstreze dacă poate
căm o încercare”, acceptând în acelaşi timp,
sau nu, dezvoltând convingeri realiste despre sine,
că s-ar putea să realizăm ceva sau s-ar putea
printr-o percepţie corectă a capacităţilor, dar şi slăsă eşuam, dar, oricum, merită să încercăm;
biciunilor. Cel cu imaginea negativă de sine nu va 
imaginea negativă de sine ne face să evităm o
avea decât ocazia de a se închide în cercul vicios deacţiune, evaluând-o ca fiind peste puterile
scris mai sus, întărindu-şi astfel convingerile negatinoastre;
ve.

imaginea negativă de sine ne face influenţabili
la părerile negative ale celorlalţi, pe care le
luăm “de bune” şi le adăugăm la părerile
Poveste
noastre negative despre noi înşine.
“Un rege îşi puse curtea la o încercare pentru un post important. Numeroşi oameni puternici şi
înţelepţi se aflau în jurul lui.
“Înţelepţilor - spuse regele - am o problemă
şi vreau să văd care dintre voi este în stare să o rezolve.”
Îi conduse pe oameni la o uşă enormă, mai
mare decât văzuseră vreodata. Regele explică :
“Aici vedeţi cea mai mare şi cea mai grea
uşă din regatul meu. Care dintre voi poate să o deschidă ?”
Unii dintre curteni scuturară doar din cap.
Alţii, care se numărau printre cei înţelepţi, se uitară
la uşă mai de aproape, dar recunoscură că nu pot să
o facă. Când înţelepţii spuseră asta, restul curţii consimţi că această problemă este dificil de rezolvat. Un
singur vizir se duse la uşă. O examină cu ochii şi cu
degetele, încercă mai multe posibilităţi de a o deschide şi, în cele din urmă, o trase cu o smucitură puternică. Și uşa se deschise. Fusese lăsată întredeschi-
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De ce părerea celorlalţi contează ?
Deşi imaginea de sine este oglindirea noastră în propria conştiinţă (autooglindirea), fiind logic
astfel să aibă referenţial intern, imaginea de sine
este deseori, susţinută sau sabotată de factori externi, asa cum s-a văzut şi în poveste.
Întrebarea “De ce părerea celorlalţi contează” ar fi mai logică sun forma “Pentru cine contează
părerea celorlalţi?” Răspunsul este simplu : părerea
celorlalţi contează pentru cei care nu au consolidată
imaginea de sine şi, în mod specific, pentru cei care,
la bază, nu au o imagine bună de sine, având nevoie
în permanenţă ,să se raporteze la exterior. Când au
succes, se simt bine, dar pentru puţin timp, devenind dependenţi de succes, pentru a se simţi bine,
iar când eşuează, se blamează excesiv. Aceştia trăiesc într-o permanentă incertitudine şi nelinişte, fiind mereu vulnerabili, pentru că imaginea lor de sine
este dependentă de factori exteriori. Aşa se explică

1 9

P A G I N A

2 0

şi diferitele “trenduri” care afectează
adolescenţii : dacă realitatea exterioară
cere să fii slab, iar tu eşti incert în ceea
ce priveşte imaginea de sine, vei înţelege că eşti bun şi acceptat dacă eşti slab,
însă asta nu te mulţumeşte niciodată pe
deplin pentru ca, fiind bazal nemulţumit
de tine sau incert în ceea ce te priveşte,
nu vei fi niciodată suficient de slab. Apar
astfel neliniştea, nemulţumirea, incertitudinea şi cercul vicios al anxietăţii (frica
foarte puternic), al depresiei, al anorexiei, al bulimiei etc.
Atunci când există o percepţie
realistă de sine (îţi ştii calităţile, dar accepţi că ai şi defecte) şi, implicit, o imagine bună de sine, realitatea exterioară
îţi confirmă sau infirmă ceea ce deja ştii
despre tine şi te ajută să îmbunătăţeşti
ceea ce ai, acolo unde este cazul.

De unde vine imaginea
de sine ?

face ca viitorul “om” să aibă o părere
extrem de bună de sine, dar exagerată şi
nerealistă, fapt care va fi “penalizat”
crunt în viitoarele lui relaţii.
Acestea sunt doar două atitudini
părinteşti extreme, care pot orienta imaginea de sine într-o direcţie sau alta,
existând şi altele.
În concluzie : echilibrul dintre
critică şi laudă este, în primul rând, responsabilitatea părinţilor, aşa vor şti şi
copiii şi viitorii adulţi să îl menţină. Tot
părinţii sunt primii care sădesc în interiorul propriilor copii baza sistemului de
valori la care se vor raporta, adulţi fiind,
atunci când îşi vor contura imaginea de
sine.

Ce putem face?
Dacă dialogul interior amintit
mai sus ne “sabotează”, ne putem întreba : “de fapt, a cui e vocea interioară : a
mamei, a tatălui, a altei persoane importante pentru noi, in copilărie?”
Acesta este un prim pas absolut
necesar, dar nu şi suficient. Este recomandat pentru un rezultat eficient să
explorăm aceste întrebări şi răspunsuri
cu ajutorul unei persoane de specialitate, un psihoterapeut/ psiholog, pentru
că autostima nu se construieşte dintr-o
dată, nu e un proces facil, mai ales dacă
imaginea de sine este grav afectată, ci
reprezintă un proces complex şi de durată, în care elementul fundamental îl reprezintă dorinţa şi capacitatea de avea
grijă de propria persoană.
Dar până vă hotărâți să apelați
la o persoană de specialitate, mai sunt
câteva lucruri pe care le puteți face:

Bazele modului în care ne percepem vine din copilărie, atunci când noi
încă nu avem un sistem de valori la care
să ne raportăm. Nu avem decât părerea
părinţilor faţă de actele noastre. Părinţii
sunt primii oameni care ne pot aprecia
pentru ceea ce facem sau ne pot penaliza pentru lucruri greşite.
De exemplu, o atitudine extrem
de critică a părinţilor face copilul să înţeleagă că nu e suficient de bun, că “nu e
perfect”. Una dintre modalităţile de
“evoluţie”, atunci când copilul devine
adolescent, este să caute acele
“trenduri” care să-l facă “mai bun, mai
interesant, mai acceptabil”, căutând o
comunitate care să-l accepte aşa cum 
este (de exemplu Emo) sau, ca adolescent şi apoi adult îşi păstrează părerea
proastă de sine, îngreunându-şi, astfel,
existenţa, prin autosabotare.
O atitudine extrem de permisivă
cu laude exagerate şi lipsa penalizărilor
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Intocmiti o listă cu realizările de
până în prezent (cei mai nesiguri
dintre dumneavoastră îi pot întreba pe alţii, dar doar persoane pe
care le apreciaţi şi în părerea cărora aveţi încredere, pentru că, de
exemplu, vânzătoarea de la colţ
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vă poate spune că nu sunteţi suficient de sociabil pentru că nu aţi avut odată răbdare să-i
ascultaţi “telenovelele”);
Analizaţi obiectiv ce calităţi aveti; sigur persoanele cu imagine scăzută de sine vor atribui
succesele unor factori externi, dar pe principiul “Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă şi-n
traistă”; este evident acest lucru, indiferent
dacă factorii exteriori ar fi putut favoriza succesul. Transformati eşecul în feed-back : decât
să vă blamaţi pentru că aţi eşuat, mai bine
analizaţi ce nu a mers bine şi puteţi îmbunătăţi pe viitor sau ce aţi greşit şi puteţi să nu repetaţi în viitor. Nu uitaţi că autoblamarea sabotează acum, dar şi mai târziu, creând un
cerc vicios;
Incepeţi cu paşi mici, paşii mari vă pot dezechilibra. Dacă sunteţi genul de persoană care
evită să acţioneze din teama de a nu eşua şi
amână lucuri din acelaşi motiv, vă propun să
faceţi o listă zilnică cu câteva obiective uşor
de atins, apoi, la sfârţitul zilei, să analizaţi ce a
mers bine şi ce nu, luând astfel decizii în consecinţă pentru ziua următoare. După o lună
de astfel de practică, stabiliţi obiective din ce
în ce mai mari şi pe termen din ce în ce mai
lung. Aveţi răbdare şi fiţi perseverent în această tehnică, veţi face paşi mici, dar siguri şi stabili. Realizarea obiectivelor personale, indiferent cât de mici, contribuie la întărirea autostimei şi îmbunătăţeşte imaginea de sine.
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socială, acceptarea ca individ social, integrare socială)
VII. Nevoia de moralitate (cunoașterea, estetică
și etică, reguli care mențin ordinea socială)
VI. Nevoia de utilitate socială, prestigiu, succes
prin profesie, școală
V. Nevoia de echilibru dinamic interior pentru
deschiderea către lume (echilibrul între micro și macro, între individ și social)
IV. Nevoia de proximitate (apartenență la un
grup, nevoia de spațiu amical, de recunoaștere)
III. Nevoia de identitate ( familie - cunoașterea și
acceptarea originilor ca bază în formarea identității
personale) sau “nevoia de identitate și imagine de
sine” (K. Horney)
II. Nevoia de armonie interioară, siguranța de
sine și siguranță în general (ați putea planifica viața
fără teamă de pericole), nevoia de partener sau
“trebuința de afectivitate și aprobare pentru echilibrul interior” (K. Horney).
I. Nevoi primare (hrană, adăpost, îmbrăcăminte,
igienă, sex) traduse în nevoia de independență și
libertate sau “trebuința de libertate și superficialitate” (K. Horney).

Chiar dacă nevoile inferioare (primare) sunt
imperioase şi se cer obligatoriu a fi împlinite, sunt
puţin satisfăcătoare şi pe termen scurt. Însă, pentru
o bună imagine de sine, bine consolidată şi de duraLa fel de importante, în consolidarea imaginii de ta, cele superioare sunt satisfăcătoare.
sine, sunt conştientizarea şi satisfacerea nevoilor
fundamentale ale omului, aşa cum le-a aşezat A.
Maslow (1968) în binecunoscuta piramidă a trebuinţelor umane.
Iată varianta adaptată de către psihologii români
Corneliu Augustin Sofronie şi Roxana Zubcov, în cartea lor, “Psihologia ordinii. Psihologia cuantică.” (Editura Perfect, 2005) :
X. Nevoia de ideal, de eroi, de perfecțiune, de
valori înalte ale umanității

Construiţi-vă, dragi
adolescenţi, încrederea în sine, pentru a
avea succes în viaţă!

IX. Nevoia de împlinire (autorealizare, să ajungi
ceea ce poți ajunge pentru a te simți împlinit)
VIII. Nevoia de manifestare socială (inteligență
Prof. psiholog,
Onciul Elena Ştefania
ARIPI
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ABOUT TIME

T

ime is just an
image, a helpful
element used by
people for justifying
their discontent, their
sorrows and joys and
actually everything they
are scared or happy
about. We introduce Time every day in our
mind and in our duties. We all know that no
one as a human being in a physical body, no
one is immortal. Although, the elements of
nature (earth, air, water, fire) provide us the
amazing art of living over decades and appreciate the beauties of Earth more than we all
do, the entire race. The Earth gives us so
many privileges that cannot be passed by
without making us wonder how we got the
gift of watching them from a distance. However the most humans destroy its beauties
for their pleasures, without trying to repair
what they did wrong. Of course there are
lovers of nature, but unfortunately only a
few. Time is a measure that cannot be measured and passes so fast.
What people call a presence cannot be
achieved, but only felt, that cannot be

stopped, but only understood has a major role
in our lives, and we humans, all we can do is
resign ourselves that is there in our life and we
use it in the best possible purposes. Time can
be a friend and enemy at the same time. As a
friend, it can get us away from trouble while
we can save a bad future, but as the enemy it
can be devastating. It may be our rival in the
battle of love, fight sadness and unhappiness
caused by another person, ironically when it is
even the battle field that it provides us, where
people are merely players. A very old saying
teaches us in some way that time gives you no
chance of turning anything back and after every bad or good has been done we will be
judged later by the Creator: "Do not postpone
until tomorrow what you can do today".
In conclusion, time is what defines everything which matter about past and future. It
teaches us that nothing lasts large and especially the fact that if we are sad one minute is
inevitably not to lose sixty seconds of happiness. It's about living the moment and always
be willing to help as much as we can, because
there was no chance to go back in time to
change the harm which has been done.
By Munteanu Cătălina, clasa a X-a A
Prof. coord. Olteanu Monica

Love Philosophy

I

said "goodbye" from the first moment that I saw you. I said "goodbye" from the beginning, and this "goodbye" was our beginning. I what was going on, but I preferred to stay,
to see what life is offering me. You told me " hello" and that was the end of us. We could
not fix our flaws so we preferred to keep them. You changed, because of your pride. I was the
same, just because I was suffering. You got killed by your pride, and thought you were the winner . The truth is that we both are losers. You've lost something you will not find ever again, I
lost something I won’t be looking for in another. In our story, it is not love that won, but addiction. I never asked for anything from you , except for love, so I will take your absence as a gift..
Just leave…This way, I realized that actually, "goodbye" means " I love you" and "hello" means "
I go".
By Eniu Mădălina, clasa a X-a A
Prof. coord. Olteanu Monica
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You still believe in humanity?

H

uman or just people? We should take a moment to think about these two words. Are they synonyms or
antonyms? You think they are synonymous. But believe me they really are the farthest antonyms.

Being human, it means too much to understand a simple person. To be human, you need to have a soul. You must
know to love, to forgive, to help, not to lie, to listen to yourself.
Are you people? Or just some people? You probably wonder what the difference is. People are simple bodies.
Some humanized robots. They breathe but they do not live. They are guided only by the mind and their animal instincts. Therefore, we must not let our mind decide. That is why we have a heart and a soul. That's why humans are
few today. It's hard to find a soul. We're surrounded by people who decide to wear masks, and not the fake mind.
People change masks every day. Whenever they need, they do it. But people are more than that. They prefer to
wear simple face. That is how they manage to hide smiles and tears. She decides not to wear masks.
That really means being human. You decide.
By Munteanu Cătălina, clasa a X-a A
Prof. coord. Olteanu Monica

Love and pain

I

knew you hated me, but I choose in silence. I could scream, hurt, and
destroy. I did this, but just inside me. I preferred to let you go in silence
both inside and outside. I still don't know if my choice was wise, but I
don't regret it. I knew you wanted peace and I didn't want to bother you with
my storm. I decided to live with the noise and struggle, let you go in peace and
happiness. I knew you did not want me anymore, but you were everything. It's
just like you were lying to yourself when you said goodbye to me for no reason.
If my love isn't enough for you, just forget me. Why not forget me since you
don't love me? The way back is far more painful than the leaving. But, if you
leave, don't forget to take back your memories with me, because I don't want
memories with you. You know that because you made me sensitive and weak. I
would like to know for a moment if feelings can appear and disappear in few
hours or days. How is that possible?? If you found yourself reading this, then
you lived what many people don't live on. Maybe you call that bad luck or good
luck. You decide. Your unfulfilled love gave you a lesson. Don't come back to
something that's gone. You will go to infinity for nothing, lost to the unknown.
If you want, lose it, but don't suffer again. Go away from all, from a while, but come back. Bad, strong and unknowable.
Make him to regret it by your power. Don't give him opportunity to be happy, it is not worth it. Make him live what you
just lived , to return and reject it.
By Munteanu Cătălina, clasa a X-a A
Prof. coord. Olteanu Monica
ARIPI
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Profesorul de consiliere şi orientare
Cum îi explici unui licean labirintul societăţii în care trăieşte? Cum îl inciţi să
povesetască, să spună despre el? Cum
îl înveţi ce înseamnă celălalt? Cum îi
explici limitele libertăţii sale?

“To catch the reader's
attention, place an

Oricât ne-am strădui, nu este
suficient niciun răspuns. Sau poate că
paradigma trebuie orientată spre o altă
dimensiune: cine îl încurajează să se
descopere, să îşi asume consecinţele,
să îşi atingă limitele propriei libertăţi?
Cine îl învaţă să îi accepte pe ceilalţi şi
să dăruiască?

el fiind capabil de prezenţă şi de integrare, de comunicare eficientă cu elevii
prin diverse forme de comportament.
Le mulţumesc elevilor mei pentru că m-au învăţat ce sunt generozitatea şi implicarea, ce înseamnă să conştientizezi că nu eşti singur şi să dăruieşti altora puţin din puţinul tău, dar şi
pentru că mi-au permis să le destăinui
câte ceva din ceea ce am „adunat” eu,
în timp. Aceasta demonstrează că
avem cu ce să facem şi, mai important,
cu CINE.

interesting sentence or quote
from the story here.”

Răspunsul este unul previzibil:
profesorul de consiliere şi orientare,
mai simplu, dirigintele. El cultivă elevului sensibilitatea faţă de problematica
umană, fata de valorile morale şi civice,
spiritul respectării drepturilor şi
libertăţiilor celorlalţi, al demnităţii şi al
toleranţei.
În structura personalităţii sale
găsim trăsături precum: EMPATIA, SENSIBILITATEA ȘI DRAGOSTEA PENTRU
COPII, CAPACITATEA CREATOARE, CAPACITATEA DE ANTICIPARE ȘI DE CUNOAȘTERE A ELEVILOR, A INDIVIDUALITĂŢII ACESTORA, dar şi ECHILIBRUL
AFECTIV, ENERGIA ȘI PERSEVERENŢA
ori CONSECVENŢA sau OBIECTIVITATEA.

Pentru ceea ce nu am realizat
încă...rămân deziderate pentru anul
viitor, pentru clasa a XII-a sau pentru
viaţa care îi aşteaptă. Va depinde numai de ei.

Cum îl inciți să
povesetască, să spună
despre el? Cum îl înveți ce înseamnă celălalt?

Profilul personalităţii profesorului de consiliere-orientare păstrează
empatia ca modalitate de a concentra
dragostea şi sensibilitatea pentru copii,

prof. Mîcnea Florentina
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