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  ÎN PERIOADELE ÎN CARE IDEALUL                               
EDUCAȚIEI TINDE SĂ DEVINĂ UN PARADOX, revine 
obsesiv în atenția societății întrebarea: Ce este o 
școală relevantă? Desigur, în materie de școli                         
relevante, nu experții în educație, profesorii, părinții 
sau legiuitorii aflați în pragul maturității sau al                       
senectuții, ci elevii de toate vârstele par a fi singurii în 
stare să tranșeze rapid discuția. Prin întrebarea lor                 
tăioasă - La ce îmi trebuie mie toate acestea? - ei scot la 
iveală o temă majoră a reformelor educației: idealul 
transgenerațional al cunoașterii. Chiar așa? Relevanța 
educației poate fi aceeași pentru copii, tineri, 
maturi și bătrâni? Din multe puncte de vedere                   
(psihologic, pedagogic, pragmatic, istoric), răspunsul e 
nu! Dacă lucrurile stau așa, înseamnă că ne aflăm în fața 
unei ecuații cu multe necunoscute. Să mai adăugăm și 
faptul că într-o epocă obsedată de relevanță, dar 
profund instabilă și incapabilă de durabilitate noi vrem, 
fără îndoială, școli relevante acum, mâine și peste zece 
ani! Însă, dacă ne uităm bine, acesta este chiar                            
paradoxul următorului deceniu, întrucât unii                    
echivalează relevanța școlilor cu adaptarea la 
epoca digitalizării și a industrializării 4.0, 5.0, 
6.0 iar alții cu tendința unei reîntoarceri la 
valorile profund umane, capabile să ne                   
sporească omenia și ne țină departe de posibile 
și noi catastrofe.

 OBIECTIV VORBIND, RELEVANȚA ÎNSEAMNĂ 
O SUMĂ DE PERSPECTIVE PEDAGOGICE                               
ACUMULATE DE-A LUNGUL ISTORIEI ȘI NU O                     
RESETARE. De la ummia (părintele școlii de scribi 
sumerieni) până la AI coach (antrenorul de IA), de la 
tăblițele din vremea lui Ghilgameș până la tabletele și 
tablele inteligente de astăzi, întrevede același drum/ 
efort al ridicării celui educabil. 

În sens etimologic, chiar termenul relevanță (din                       
latinescul relevare) trimite la o înălțare, la o elevare 
constantă, ca să folosesc un termen apropiat de                     
semnificația originară a cuvântului elev. Și întrucât pe 
ideea și necesitatea acestui urcuș cumulativ se bazează 
orice tip de ideal al educației, conchidem că ipoteza 
unei relevanțe extrasă din viitor și injectată 
insistent în prezentul școlii (am definit aici                        
resetarea și angoasa pe care o degajă) reprezintă o 
forțare a naturii umane specifică  transumanismu-
lui.   

 DIGITALIZAREA ESTE UN CAPITOL. DAR 
APOI CE URMEAZĂ? Dorim „sustenabilitatea              
sistemului de educație” și „reziliența” generațiilor de 
astăzi, dar oare știm cu adevărat ce vrem să obținem? Ce 
face ca o școală să fie percepută ca relevantă de către 
elevii săi (principalii beneficiari)? Un răspuns foarte 
scurt ar fi: capacitatea actorilor/profesorilor ei de a  
reîntoarce „mințile distrate” ale celor educabili la 
deprinderea concentrării pe lucruri, fapte și valori mai 
interesante și importante decât distractorii zilnici. Dar 
cum s-ar putea câștiga o astfel de bătălie pentru atenție? 
Cum am putea regenera prin ceea ce transmitem/-
dezvăluim/inspirăm „efectul de relevanță” despre 
care vorbește psihologul spaniol J.M.M Selva în cartea 
Cum luăm decizii?. Sir Ken Robison, pedagogul britanic 
al secolului nostru, răspunde: „lucrând creativ 
pentru a le oferi elevilor acel tip de educație de 
care au nevoie: personalizată, plină de                      
compasiune și orientate spre comunitate”                    
(Creative Schools). 
 

“Civilizația este o cursă între educație și catastrofă”.
H.G. Wells 

Prof. Daniel Mazilu

editorial
ȘCOLI RELEVANTE
pentru o societate în care fiecare persoană contează

donmazi@yahoo.com
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inovaţie în educaţie
Școala de vară de la Măgurele și conceptul educației STE(A)M

 În vara aceasta, am avut oportunitatea de a 
participa la un proiect inovativ, Școala de Vară de 
Șiință și Tehnică, organizată pe Platforma                 
Națională de Cercetare de la Măgurele, împreună 
cu două colege de cancelarie, doamna profesor Adriana 
Ciocănel și doamna prof. dr. Carmen Angheluță. 
 Ajuns la a V-a ediție, proiectul a reunit profesori 
de discipline STEM și consilieri școlari din mai multe 
județe. Timp de o săptămână, am beneficiat de un 
program de învățare și dezvoltare profesională constând 
în workshopuri, dezbateri, proiecte, vizite în                            
laboratoarele de cercetare, sub coordonarea unor 
experți în educație, de la Universitatea București și 
cercetători de la institutele de pe platformă.
 Școala de vară este un proiect conceput de                    
institutele de cercetare de pe platforma Măgurele, în 
colaborare cu Universitatea București, având ca obiectiv 
transmiterea ideii de cercetare, importanța  și impactul 
acesteia în societate. Proiectul se adresează elevilor, 
profesorilor care predau discipline STEM, cât și                       
consilierilor școlari. Școala de vară și-a propus nu doar 
să arate importanța și aplicabilitatea științei, ci și să 
pună pe tapet opțiunile pe care România le are în ceea ce 
privește cercetarea și potențialul național.
 Programul de dezvoltare profesională pentru 
profesori a cuprins sesiuni despre: 
        - Pedagogiile inovative, dezvoltarea și implemen-
tarea de resurse educaționale relevante în activitatea 
didactică;
        - Proiectarea unui curriculum de tip STEM, 
STEAM, sau STREAM;
        - Rețele suport de profesioniști STEM pentru 
acces și schimb de bune practici;
        - Proiecte disciplinare din domeniul STEM într-o 
abordare integrată
 Programul de cercetare pentru elevi a 
constat în stagii de inițiere în cercetare, pe echipe, cu 
subiecte propuse de echipele de mentori, pe teme             
interdisciplinare. Tema centrală a fost „Descoperiri, 

“Educația STEAM este o abordare a învățării care utilizează știința, 
tehnologia, ingineria, artele și matematica, drept puncte de acces
 în ghidarea învățării prin descoperire, dialog și gândire critică”

Susan Riley – specialist în integrarea artelor 

rezultate noi, tendințe în știință și cercetare”, cu impact 
major asupra societății în viitor. În cadrul temelor de 
cercetare, elevii au realizat activități experimentale, sub 
coordonarea cercetătorilor, elevii familiarizându-se cu 
vocabularul modern al științei, cu aparatura și 
tehnologiile moderne, precum și cu etapele realizării 
unui proiect de cercetare. Elevii  au participat și la                   
cursuri, ateliere, excursii și activități recreative,  totul 
finalizându-se cu sesiunea de prezentare a rezultatelor și 
premierea acestora. Pe parcursul Școlii de vară, toți 
participanții și-au manifestat entuziasmul, s-au legat 
prietenii, s-au împărtășit planuri de viitor, iar noi,                      
profesorii am revenit la școală cu idei noi și valoroase.  
 Mulțumim și pe această cale organizatorilor care, 
prin efort și implicare maximă, au făcut ca  proiectul să 
se bucure de un real succes! 
 Pentru a inspira elevii, pentru a constata                
valoarea adăugată a disciplinelor și carierelor STEM, 
contribuind la abordarea percepțiilor nefavorabile și a 
lipsei generale de interes pentru știință, constatată în 
ultimii ani, este necesară reconsiderarea modului în care 
sunt predate aceste discipline. Este nevoie de un mod 
integrat de predare,  în care să se combine orele de 
științe cu alte discipline, asigurându-ne că educația  
integrată, de tip  STE(A)M, va contextualiza predarea 
STEM, încât să devină mai atractivă pentru fiecare elev.
 Educația de tip STEM/STEAM/STREAM este 
un concept relativ nou, introdus ca urmare a cerințelor 
tot mai mari în ceea ce privește pregătirea tinerilor 
pentru inserția activă în viață, inserție care solicită tot 
mai mult experți în carierele STEM. 
 Acronimul STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) provine din limba 
engleză, făcând referire la disciplinele științe, tehnologii, 
inginerie și matematică.  Mișcarea STEM solicită                   
integrarea acestor materii în programele școlare, în 
ideea pregătirii elevilor pentru era tehnologiei, pentru a 
fi capabili să acceseze cunoștințele necesare în              
abordarea cu succes a problemelor viitorului. 
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 Conceptul STE(A)M adaugă artele disciplinelor 
menționate anterior, elevii beneficiind de gândirea 
creativă și inovatoare indusă de arte. În plus, artele și 
științele umaniste adaugă un plus de valoare prin predarea 
moralei, valorilor eticii și responsabilității.  
 Varianta mai extinsă, STREAM, adaugă o altă 
componentă - Reading/Înțelegerea textelor scrise. Prin 
introducerea lecturii, ca element de bază al descoperirii 
de noi cunoștințe, STREAM oferă o experiență de 
dezvoltare completă. Educația STREAM propune o 
abordare integrate, care oferă elevului o perspectivă 
holistică a realității înconjurătoare, stimulând                            
creativitatea și imaginația, 
 În prezent, deoarece nu există un cadru integrat 
de educație STE(A)M în Europa, care să sporească 
coerența în educația STEM, se lucrează în parteneriat la 
inovarea pedagogică și dezvoltarea profesională a                 
profesorilor, încât subiectului să i se acorde o atenție 
sporită în fiecare țară.  Profesorii care vor crea scenariul 
de predare și învățare, vor lua parte la testarea cadrului 
de referință propus pentru educația integrată STE(A)M. 
Crearea și implementarea cadrului menționat anterior 
prezintă o importanță deosebită pentru opțiunile                  
profesionale ale elevilor. Este important ca profesorii 
din învățământul preuniversitar să lucreze împreună și 
să contribuie la crearea de abordări inovatoare și                
interdisciplinare ale predării STE(A)M în educație, 
contribuind fiecare cu percepția, experiența și 
cunoștințele proprii. 

 O lecție de tip STE(A)M ar trebui să combine 
subiecte de tip STEM cu subiecte non-STEM. Este vorba 
despre proiectarea de activități educaționale care facili-
tează învățarea, pentru a îmbunătăți abilitățile secolului 
XXI, cum ar fi gândirea critică, colaborarea, comunicar-
ea, creativitatea și gândirea divergentă. Se are în vedere 
proiectarea în activitatea de predare a unui traseu bazat 
pe metodologii care să includă rezolvarea problemelor, 
investigația și învățarea bazată pe design, ținând seama 
de provocările reale, în contextul autentic al lumii 
contemporane. 
 Având în vedere acest lucru, o abordare integrată 
de tip STEM va dezvolta viitori specialiști care, personal 
și profesional, vor fi capabili să ia decizii pertinente în 
viața de zi cu zi, având puterea de a urma cariere 
STE(A)M și de a fi inovativi la orice vârstă. 

Prof. Tudor Gabriela5
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idei în dialog

A.M.: Ce este școala relevantă pentru dumneavoas-
tră?
A.C.: E o întrebare care poate conduce la un răspuns 
complex, însă am să încerc să sintetizez. În primul rând, 
cred că o școală relevantă poate exista doar într-o                       
societate relevantă, o societate în care se promovează 
valorile morale, juridice, respectul, solidaritatea,                     
societate în care sunt recunoscute potențialul și                     
unicitatea fiecărui individ. Școala relevantă este acea 
școală care poate să extragă și să aducă la suprafață toată 
esența unui copil, pe care o va îmbrăca în cunoștințe și 
experiențe, dezvoltându-i  abilitățile. Aud deseori emise 
opinii de genul: „școala nu m-a învățat să-mi fac un cont 
bancar”, „școala nu m-a învățat să fiu antreprenor”, și 
multe altele în acest sens. Cred că școala, orice 
școală, nu te va putea niciodată învăța totul. În 
schimb, școala trebuie să te formeze în sensul de 
a putea face față provocărilor de care vei avea 
parte pe parcursul vieții tale. Școala relevantă 
trebuie să te ajute să-ți dezvolți gândirea critică,                     
capacitatea de a gândi clar și rațional, bazându-te pe 
analiza informațiilor, dovezilor, observațiilor,                            
argumentelor astfel încât să poți să îți deschizi și un cont 
la bancă, să fii și un antreprenor de succes, să poți să 
înțelegi și mesajul unei poezii sau a unei partituri                           
muzicale.

A.M.: Cât de adaptată este școala de astăzi                       
nevoilor pe care elevii le au ca viitori adulți? 
Prezentați-ne, vă rugăm, 2 propuneri de                  
optimizare a sistemului educaționalromânesc.
A.C.: Ar trebui definite aceste nevoi ale elevilor. Cred că 
mulți dintre copii, crescând și dezvoltându-se în                        
societatea românească actuală, nici nu ajung să-și                           
cunoască nevoile reale necesare să-i ajute să evolueze ca 
adult. Foarte mulți își doresc să facă bani. Cum? Nu prea 
contează. Sunt de multe ori pusă în situația să spun 
„Uite, învață asta, o să-ți trebuiască indiferent de                  
meseria pe care o să o alegi”. Și pot spune acest lucru 
deoarece predau o disciplină de care în mod sigur se vor 
lovi în viața lor ca viitori adulți pentru că vine peste noi, 
puternic, digitalizarea și inteligența artificială. 

Școala actuală are multe lucruri bune. Cred însă că școlii 
actuale îi trebuiesc adăugate mai multe lucruri: bază 
materială, spațiu, multe ore de practică și experimente, 
pentru a îmbina teoreticul cu practicul, pentru a ajunge 
la acel „learning by doing”. Trebuie investiții mari în 
școală, iar acest lucru se poate realiza doar prin                           
implicarea reală a factorilor decizionali la nivel național.
Dacă toate acestea s-ar realiza, tot ar mai trebui ceva: 
modificarea planurilor cadru, care să facă loc acestor 
activități practice, modificarea programelor școlare, 
deseori atât de stufoase, modificarea sistemului de            
evaluare finală (evaluare națională, bacalaureat). În 
mâna cui stau toate acestea? Tot a factorilor decizionali!
Aș mai adăuga că trebuie schimbată și mentalitatea 
părinților, care determină elevii să fugă după note. Mi se 
întâmplă deseori să aud „Doamna, pot să mai spun și eu 
încă o dată lecția, că vreau să iau notă?”. Nota ar trebui 
să fie un semafor care să te atenționeze, în cazul în care 
este mică, că trebuie să depui mai mult efort la disciplina 
respectivă. Nota este o stare de moment, care poate 
evolua pozitiv sau negativ, în funcție de implicarea ta. 
De ce am adus în atenție toți acești factori? Școala e 
tărâmul în care se intersectează interesele tuturor: elevi, 
părinți, profesori, societate, factori decizionali. Iar   
adaptarea școlii la nevoile elevilor se poate face doar 
prin schimbarea mentalităților și atitudinilor tuturor.

A.M.: In calitate de mentor al echipei de robotică 
- Thobor, vă rugăm să ne povestiți despre                    
utilitatea activităților extrașcolare ce pot spori  
dezvoltarea personală (și de grup) a elevilor. În 
ce măsură reușesc abordările interdisciplinare 
să transforme învățarea clasică într-una mai 
atractivă?
A.C.: Am intrat în al șaselea an de când coordonez 
echipa de robotică THOBOR, deci am avut un timp 
suficient de mare pentru a putea vedea ce înseamnă 
educația STEM pentru copii. În primul rând, copiii 
învață ce înseamnă lucrul în echipă. Și la clasă, pe la 
proiecte, se formează echipe. S-ar presupune că toți  
înțeleg să-și aducă contribuția în finalizarea proiectului. 

  „Cred că școala, orice școală, nu te va putea niciodată învăța 
totul. În schimb, școala trebuie să te formeze în sensul de a putea 
face față provocărilor de care vei avea parte pe parcursul vieții 
tale.”

prof. Adriana Ciocănel

Impactul şcolilor relevante în România 
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Școala actuală are multe lucruri bune. Cred însă că școlii 
actuale îi trebuiesc adăugate mai multe lucruri: bază 
materială, spațiu, multe ore de practică și experimente, 
pentru a îmbina teoreticul cu practicul, pentru a ajunge 
la acel „learning by doing”. Trebuie investiții mari în 
școală, iar acest lucru se poate realiza doar prin                           
implicarea reală a factorilor decizionali la nivel național.
Dacă toate acestea s-ar realiza, tot ar mai trebui ceva: 
modificarea planurilor cadru, care să facă loc acestor 
activități practice, modificarea programelor școlare, 
deseori atât de stufoase, modificarea sistemului de            
evaluare finală (evaluare națională, bacalaureat). În 
mâna cui stau toate acestea? Tot a factorilor decizionali!
Aș mai adăuga că trebuie schimbată și mentalitatea 
părinților, care determină elevii să fugă după note. Mi se 
întâmplă deseori să aud „Doamna, pot să mai spun și eu 
încă o dată lecția, că vreau să iau notă?”. Nota ar trebui 
să fie un semafor care să te atenționeze, în cazul în care 
este mică, că trebuie să depui mai mult efort la disciplina 
respectivă. Nota este o stare de moment, care poate 
evolua pozitiv sau negativ, în funcție de implicarea ta. 
De ce am adus în atenție toți acești factori? Școala e 
tărâmul în care se intersectează interesele tuturor: elevi, 
părinți, profesori, societate, factori decizionali. Iar   
adaptarea școlii la nevoile elevilor se poate face doar 
prin schimbarea mentalităților și atitudinilor tuturor.

A.M.: In calitate de mentor al echipei de robotică 
- Thobor, vă rugăm să ne povestiți despre                    
utilitatea activităților extrașcolare ce pot spori  
dezvoltarea personală (și de grup) a elevilor. În 
ce măsură reușesc abordările interdisciplinare 
să transforme învățarea clasică într-una mai 
atractivă?
A.C.: Am intrat în al șaselea an de când coordonez 
echipa de robotică THOBOR, deci am avut un timp 
suficient de mare pentru a putea vedea ce înseamnă 
educația STEM pentru copii. În primul rând, copiii 
învață ce înseamnă lucrul în echipă. Și la clasă, pe la 
proiecte, se formează echipe. S-ar presupune că toți  
înțeleg să-și aducă contribuția în finalizarea proiectului. 

Ce se întâmplă în realitate? Muncește unul sau muncesc 
maxim doi din echipa formată, restul iau note. Care sunt 
achizițiile pentru acel rest? Sunt nule! Or la echipa de 
robotică nu e așa: aici, orice idee este lansată,                                
argumentată și acceptată sau respinsă. Din momentul în 
care este acceptată, ea devine lege și toți contribuie la 
implementarea ei, deoarece echipa de programare nu 
are cum să evolueze dacă echipele de proiectare și                   
mecanică nu și-au făcut treaba. Iar echipa de                         
Marketing&PR nu are ce să promoveze. Nu înveți aici 
teorie, însă te lovești de ea, ca de exemplu de elasticitate, 
de puterea motorului, de frecare, de raport (de                   
transmitere între roți) etc. Și îți aduce aminte că ai 
învățat formula cutare și începi să aprofundezi                          
domeniul, pentru că vrei să rezolvi problema de care 
te-ai lovit. Și discuția poate fi extinsă și la celelalte 
departamente. Asta înseamnă learning by doing. Înveți 
să interacționezi cu comunitatea prin acțiuni diverse, de 
la popularizare și până la strângere de fonduri.  Și înveți 
că trebuie să-ți adaptezi prezentările în funcție de                      
auditoriul în fața căruia te afli. Practic, devii un mic 
antreprenor aflat în situația de lansare și susținere a 
unui start-up. Un alt avantaj constă în faptul că fiecare 
membru al echipei, indiferent de departament, trebuie 
să știe măcar în mare ce se întâmplă în celelalte                         
departamente, pentru că, iarăși, programarea nu ar 
putea programa dacă nu înțelege mecanica; jurnalul, 
marketingul&PR nu ar putea promova dacă nu ar                  
înțelege ce fac mecanica și programarea... Și în acest 
context, unii copii își descoperă noi abilități migrând de 
la un departament la altul, ceea ce înseamnă extinderea 
autocunoașterii și a limitelor personale.

Nu în ultimul rând, înveți să fii perseverent, pentru că 
altfel nu-ți atingi obiectivul. Și cred că nu mai este 
pentru nimeni un secret că elevii de la THOBOR 
lucrează în fiecare duminică și în vacanțele școlare. Și 
fac toate acestea fără a fi constrânși! Deci învățarea 
devine și mai eficientâ, și mai atractivă!
Bineînțeles, există și satisfacții, în primul rând achizițiile 
deosebite la nivel de cunoaștere. Iar de vreo câțiva ani, 
premiile de la robotică le asigură absolvenților intrarea 
la facultăți ca și olimpici, ceea ce înseamnă o                               
recunoaștere a activității din cadrul echipei de robotică.

A.M.: Cum putem să aliniem/intersectăm                  
standardele de relevanță ale profesorilor cu cele 
ale elevilor noștri?
A.C.: Nu cred că trebuie să aliniem/intersectăm                             
standardele pentru că nu cred că sunt diferite. Cred că e 
vorba de conștientizare. Nu mi-am văzut niciodată elevii 
prin prisma unei note, îi îndemn permanent să întrebe, 
le las alternative în rezolvări și încerc împreună cu ei să 
optimizăm. Dar pot face acest lucru cu cei care                          
conștientizează că școala nu înseamnă doar prezență, ci 
mai ales implicare. „De la intenție la realizare, e de 
parcurs obstacolul imens al posibilității”, spunea 
Arghezi. Și tot Arghezi spunea „Aşa, tinere, nu te 
înfricoşa de viaţă. Caută bine să descoperi adevăratele 
vopsele ale sufletului tău şi mâzgâleşte lumea cu ele. Nu 
împrumuta paleta, tonurile şi pensulele de la nimeni.”.  
Nu pot decât să sper că fiecare își va „mâzgăli” viața cât 
mai frumos, pentru că, uite, și eu, profesorul tău, ți-am 
dat una din vopselurile potrivite!
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Nu în ultimul rând, înveți să fii perseverent, pentru că 
altfel nu-ți atingi obiectivul. Și cred că nu mai este 
pentru nimeni un secret că elevii de la THOBOR 
lucrează în fiecare duminică și în vacanțele școlare. Și 
fac toate acestea fără a fi constrânși! Deci învățarea 
devine și mai eficientâ, și mai atractivă!
Bineînțeles, există și satisfacții, în primul rând achizițiile 
deosebite la nivel de cunoaștere. Iar de vreo câțiva ani, 
premiile de la robotică le asigură absolvenților intrarea 
la facultăți ca și olimpici, ceea ce înseamnă o                               
recunoaștere a activității din cadrul echipei de robotică.

A.M.: Cum putem să aliniem/intersectăm                  
standardele de relevanță ale profesorilor cu cele 
ale elevilor noștri?
A.C.: Nu cred că trebuie să aliniem/intersectăm                             
standardele pentru că nu cred că sunt diferite. Cred că e 
vorba de conștientizare. Nu mi-am văzut niciodată elevii 
prin prisma unei note, îi îndemn permanent să întrebe, 
le las alternative în rezolvări și încerc împreună cu ei să 
optimizăm. Dar pot face acest lucru cu cei care                          
conștientizează că școala nu înseamnă doar prezență, ci 
mai ales implicare. „De la intenție la realizare, e de 
parcurs obstacolul imens al posibilității”, spunea 
Arghezi. Și tot Arghezi spunea „Aşa, tinere, nu te 
înfricoşa de viaţă. Caută bine să descoperi adevăratele 
vopsele ale sufletului tău şi mâzgâleşte lumea cu ele. Nu 
împrumuta paleta, tonurile şi pensulele de la nimeni.”.  
Nu pot decât să sper că fiecare își va „mâzgăli” viața cât 
mai frumos, pentru că, uite, și eu, profesorul tău, ți-am 
dat una din vopselurile potrivite!

idei în dialog

A.M.: Cât de adaptată este școala de astăzi                  
nevoilor pe care elevii le au că viitori adulți?

T.M.: Nevoia principală pe care o are un elev este să 
devină un adult capabil, restul sunt doar anexe pe care 
fiecare și le va dezvolta în măsura în care va avea nevoie 
pe viitor. De fiecare dată când am întâmpinat un concept 
mai greoi, o lecție mai stufoasă, am auzit minim un coleg 
întrebând: „Cu ce mă va ajuta asta pe mine în viață?”/ 
„Când o să am vreodată nevoie de informația aceasta?”. 
Care cred eu că e răspunsul? Sunt sigură că există o mare 
posibilitate să nu mai dea niciodată peste acel termen și 
să nu îl mai folosească vreodată, dar tot trebuie să-l 
învețe, iar acesta nu e un lucru rău și în niciun caz un 
capăt de lume. 
 Suntem obișnuiți să vrem să maximizăm                   
procesul de învățare, dar deseori nu suntem                                
recunoscători pentru că am ajuns în punctul în care 
suntem conștienți și capabili de acest lucru. Vrem să fie 
totul liniar, să învățăm astăzi ceva și să primim                        
confirmarea că nu o facem degeaba și ne va folosi toată 
viața. Ei bine, eu nu cred că vreo informație poate fi 
considerată inutilă odată ce a fost procesată de creier. 
Mintea are nevoie de material pentru a se dezvolta, iar 
nu orice trebuie să aibă un rezultat vizibil în viața                      
noastră, pentru că nu trăim doar pentru a ne forma 
drept un element în societate, ci și pentru a deveni o 
individualitate. Rolul școlii nu este de a forma în câțiva 
ani un om care să fie deja pregătit să fie adult zeci de ani, 
ci să modeleze un tânăr bazat și cu încrederea că în viață, 
capacitatea lui va învinge obstacolele, nu invers.

A.M.: Ce este școala relevantă pentru tine?

T.M.: Cred că o școală relevantă este cea care reușește 
să transmită elevului adevăratul sens al învățării și al 
studiului, un loc pe care atunci când cineva te roagă să-l 
descrii într-un cuvânt să nu ți se ducă gândul la o idee 
negativă, un loc care te ajută să te dezvolți și care folos-
ește interdisciplinaritatea drept unealtă pentru a 
deschide ochii către realitatea de astăzi. 
În momentul în care vrem să compunem o astfel de 
școală, o facem treptat și cu îmbunătățiri realizabile, nu 
putem spera ca peste noapte să avem un sistem de 
învățământ perfect, pentru că schimbarea necesită timp. 
O școală relevantă nu este una înecată în monotonie: 
predat, învățat, ascultat, testat. În schimb, cred că 
suntem formați să ne conturăm propriile opinii, în 
special pe subiecte de actualitate, să învățăm să avem 

A.M.: Prezintă-ne, te rugăm, 2 propuneri de 
optimizare a sistemului educațional românesc.

T.M.: Un prim aspect pe care cred că orice elev l-ar 
modifica în sistemul nostru de învățământ este 
programa școlară, care este atât de stufoasă în unele 
cazuri, pe de o parte obosește, iar pe de altă parte răpește 
atât de mult timp care ar putea fi folosit pentru                         
aprofundarea prin exerciții practice și mentorat în 
adevăratul sens al cuvântului. Noi, elevii, suntem                  
conștienți că profesorii au anumite planificări pe care 
trebuie să le respecte și vina nu este în niciun caz de 
partea lor, timpul fiind uneori prea scurt și pentru 
predare, și pentru împărtășirea experiențelor personale 
pentru a face procesul de învățare mai prietenos și   
atractiv. 
 Un sistem de învățământ în care există 
conexiuni profesor-elevi, bazate pe căldură și 
prietenie, facilitează cu mult munca ambelor 
părți și creează un mediu mult mai plăcut de 
învățare, lăsând la o parte rigiditatea și stresul 
continuu provocat de sintagma pe care o auzim 
săptămânal, „Suntem în urmă cu materia”.
        Un alt aspect care ar putea fi îmbunătățit, probabil 
cel mai mare factor de stres în viața unui elev, este 
sistemul de notare. Încă de la începutul anului, odată 
cu schimbarea structurii din semestre în module, în
prim-plan a fost mereu discuția despre note, câte vor fi, 
dacă vor fi puse în urma unor teste, ascultări, proiecte, 
când vor fi puse, etc. Nu am întâlnit niciodată scenariul 
în care nu am dat un test pentru că se termina anul 
școlar și ar fi rămas informații folositoare nepredate din 
cauza lipsei de timp, dar am auzit de atâtea ori că 
amânăm o lucrare practică pentru că trebuie să avem 
note, așa că dăm test. Nu vrem să spunem că nu avem
nevoie de note, că nu sunt folositoare, știm că ele ajută la 
testarea cunoștințelor într-un anumit moment pe un 
anumit subiect, sunt o modalitate de departajare în atât 
de multe cazuri, dar vrem să transmitem ideea că 
momentul în care notarea depășește importanța                           
învățării, cea din urmă își pierde relevanța în 
ochii elevului și lasă loc pentru apariția                         
așa- zisului vânat de note. 

curajul de a vorbi, să argumentăm valid pentru a ne 
forma ca viitori adulți capabili să-și susțină punctul de 
vedere în fața unei opoziții. De asemenea, o învățare 
relevantă este aceea de lungă durată, care pune în 
valoare un studiu logic, nu mecanic, care ne ajută să 
creăm legături dintre teorie și practică, experiment, joc.

Teodora Mazilu, a XI-a A
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A.M.: Prezintă-ne, te rugăm, 2 propuneri de 
optimizare a sistemului educațional românesc.

T.M.: Un prim aspect pe care cred că orice elev l-ar 
modifica în sistemul nostru de învățământ este 
programa școlară, care este atât de stufoasă în unele 
cazuri, pe de o parte obosește, iar pe de altă parte răpește 
atât de mult timp care ar putea fi folosit pentru                         
aprofundarea prin exerciții practice și mentorat în 
adevăratul sens al cuvântului. Noi, elevii, suntem                  
conștienți că profesorii au anumite planificări pe care 
trebuie să le respecte și vina nu este în niciun caz de 
partea lor, timpul fiind uneori prea scurt și pentru 
predare, și pentru împărtășirea experiențelor personale 
pentru a face procesul de învățare mai prietenos și   
atractiv. 
 Un sistem de învățământ în care există 
conexiuni profesor-elevi, bazate pe căldură și 
prietenie, facilitează cu mult munca ambelor 
părți și creează un mediu mult mai plăcut de 
învățare, lăsând la o parte rigiditatea și stresul 
continuu provocat de sintagma pe care o auzim 
săptămânal, „Suntem în urmă cu materia”.
        Un alt aspect care ar putea fi îmbunătățit, probabil 
cel mai mare factor de stres în viața unui elev, este 
sistemul de notare. Încă de la începutul anului, odată 
cu schimbarea structurii din semestre în module, în
prim-plan a fost mereu discuția despre note, câte vor fi, 
dacă vor fi puse în urma unor teste, ascultări, proiecte, 
când vor fi puse, etc. Nu am întâlnit niciodată scenariul 
în care nu am dat un test pentru că se termina anul 
școlar și ar fi rămas informații folositoare nepredate din 
cauza lipsei de timp, dar am auzit de atâtea ori că 
amânăm o lucrare practică pentru că trebuie să avem 
note, așa că dăm test. Nu vrem să spunem că nu avem
nevoie de note, că nu sunt folositoare, știm că ele ajută la 
testarea cunoștințelor într-un anumit moment pe un 
anumit subiect, sunt o modalitate de departajare în atât 
de multe cazuri, dar vrem să transmitem ideea că 
momentul în care notarea depășește importanța                           
învățării, cea din urmă își pierde relevanța în 
ochii elevului și lasă loc pentru apariția                         
așa- zisului vânat de note. 

A.M.: În calitate de (fost) membru al echipei de 
robotică - Thobor, te rugăm să ne povesteșți 
despre utilitatea activităților extrașcolare ce pot 
spori dezvoltarea personală (și de grup) a 
elevilor.
T.M.: Într-o lume în care fiecare activitate extrașcolară 
ar reprezenta „un tip de școală”, Thobor ar fi, cu                      
siguranță, școală relevantă. De-a lungul timpului, am 
luat parte la o multitudine de proiecte care și-au lăsat 
amprenta asupra mea într-un mod cât se poate de 
frumos și au contribuit la formarea elevului și omului 
care sunt astăzi, proiecte în care m-am regăsit și m-au 
ajutat să descopăr cine sunt atât plan personal, dar și pe 
un viitor plan profesional. 
 Am fost membru în echipă timp de doi ani 
și pot susține cu tărie că nu se găsește  la                          
momentul actual în regiunea noastră o altă                    
activitate extrașcolară care să aibă capacitatea 
de a oferi satisfacție unui om în devenire așa 
cum face robotica, astfel rezultând că în tot acest timp 
mi-am petrecut duminicile și zilele din vacanțe simțind 
cum este să te bucuri că mergi la liceu. Nu am știut de la 
început ce mi se potrivește, dat fiind faptul că m-am 
mutat pe parcurs de la un departament tehnic la unul 
non-tehnic, dar așa am avut ocazia să-mi redescopăr 
pasiuni mai vechi și să văd cum iau naștere altele noi, la 
care nu m-aș fi așteptat vreodată. Am văzut ce 
înseamnă să înveți de la colegi de aceleași 
vârste, dar și să îi înveți și să învățați împreună, 
lucru pe care școală nu îl oferă în mod direct, am înțeles 
ce înseamnă practica mai presus de teorie, dar cel
mai important, am învățat ce înseamnă o muncă 
intelectuală care să nu constea în studiul dintr-un 
caiet/manual sau exersatul dintr-o culegere. Activitățile 
extrașcolare, în special robotica, m-au învățat cine sunt 
atât în raport cu mine, cât și cu persoanele din jur, m-au 
forțat să-mi încerc limitele, dar cel mai important, m-au 
învățat ce înseamnă sacrificiul pentru ceea ce faci, 
pentru că abia atunci am descoperit că pasiunea va 
căpăta mereu prioritate. 

A.M.: În ce măsură reușesc abordările                      
interdisciplinare să transforme învățarea 
clasică într-una mai atractivă? 

T.M.: Sunt de părere că interdisciplinaritatea este 
metoda de prezentare care aduce în cea mai mare 
proporție satisfacție în procesul de învățare. Nu este 
greu de realizat că pentru noi poate deveni uneori 
copleșitoare cantitatea mare de informație pe care 
suntem nevoiți să o reținem, mai ales că studiem atât de 
multe discipline, devenind uneori obositoare lipsa unei 
dovezi că putem forma un tot unitar cu munca depusă. 

De asemenea, este mult mai ușor de reținut și aplicat o 
informație pe care o reținem prin analogie, pentru că 
învățăm să creăm conexiuni logice și să ne bucurăm de 
toate legăturile fascinante care au loc în lumea din jur, 
atât de plan uman, cât și pe plan real. Când vorbim de 
științe exacte, interdisciplinaritatea este absolut obliga-
torie, având în vedere aplicabilitatea directă în practică  
a chimiei, fizicii, biologiei și matematicii. Cât despre 
partea care ține de profil uman, conexiunile din domenii 
diferite ajută la argumentări solide, la o înțelegere mai 
bună a deciziilor și a fenomenelor care au dus la                        
formarea lumii pe care o avem acum, reușind într-o 
manieră la fel de evidentă să reprezinte bazele unui 
proces de învățare calitativ.

A.M.: Cum putem să aliniem/intersectăm                 
standardele de relevanță ale profesorilor cu cele 
ale elevilor?
T.M.: Diferențele de experiență și de gândire vor sta 
mereu în cale atunci când încercăm să intersectăm                 
standardele de relevanță ale unor persoane din generații 
diferite, care nu au mereu aceeași viziune și care au  
crescut în medii probabil puțin asemănătoare. În 
schimb, mai ușor decât să ne axăm pe diferențele de la 
prima vedere, care sunt de suprafață, putem să ne 
gândim că intersectarea profesor-elev este o necesitate 
în procesul de învățare și are la bază conexiunea vitală 
pentru formarea elevului ca om, adică scopul comun. 
Desigur, există și cazuri speciale, în care profesorii nu 
realizează faptul că rolul lor este de a-și exersa                             
capacitatea de a se coborî la nivelul elevului pentru a-i fi 
aproape în procesul de învățare, a-i fi partener și coleg, 
nu de a oferi ordine de la un nivel superior,                          
așteptându-se ca o persoană cu mai puțină experiență să 
reușească să ajungă cu puțin ajutor la același nivel înalt. 
La fel ca într-o relație de orice natură, comunicarea este 
vitală atât în dezvoltarea elevului pe plan academic, cât 
și a cadrului didactic pe plan profesional, așa că pot 
spune că sunt mai mult decât recunoscătoare pentru 
fiecare profesor care își înțelege rolul în viața elevului și                    
importanța pe care o are în formarea acestuia. 

Reporter: Andreea Munteanu, 
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De asemenea, este mult mai ușor de reținut și aplicat o 
informație pe care o reținem prin analogie, pentru că 
învățăm să creăm conexiuni logice și să ne bucurăm de 
toate legăturile fascinante care au loc în lumea din jur, 
atât de plan uman, cât și pe plan real. Când vorbim de 
științe exacte, interdisciplinaritatea este absolut obliga-
torie, având în vedere aplicabilitatea directă în practică  
a chimiei, fizicii, biologiei și matematicii. Cât despre 
partea care ține de profil uman, conexiunile din domenii 
diferite ajută la argumentări solide, la o înțelegere mai 
bună a deciziilor și a fenomenelor care au dus la                        
formarea lumii pe care o avem acum, reușind într-o 
manieră la fel de evidentă să reprezinte bazele unui 
proces de învățare calitativ.

A.M.: Cum putem să aliniem/intersectăm                 
standardele de relevanță ale profesorilor cu cele 
ale elevilor?
T.M.: Diferențele de experiență și de gândire vor sta 
mereu în cale atunci când încercăm să intersectăm                 
standardele de relevanță ale unor persoane din generații 
diferite, care nu au mereu aceeași viziune și care au  
crescut în medii probabil puțin asemănătoare. În 
schimb, mai ușor decât să ne axăm pe diferențele de la 
prima vedere, care sunt de suprafață, putem să ne 
gândim că intersectarea profesor-elev este o necesitate 
în procesul de învățare și are la bază conexiunea vitală 
pentru formarea elevului ca om, adică scopul comun. 
Desigur, există și cazuri speciale, în care profesorii nu 
realizează faptul că rolul lor este de a-și exersa                             
capacitatea de a se coborî la nivelul elevului pentru a-i fi 
aproape în procesul de învățare, a-i fi partener și coleg, 
nu de a oferi ordine de la un nivel superior,                          
așteptându-se ca o persoană cu mai puțină experiență să 
reușească să ajungă cu puțin ajutor la același nivel înalt. 
La fel ca într-o relație de orice natură, comunicarea este 
vitală atât în dezvoltarea elevului pe plan academic, cât 
și a cadrului didactic pe plan profesional, așa că pot 
spune că sunt mai mult decât recunoscătoare pentru 
fiecare profesor care își înțelege rolul în viața elevului și                    
importanța pe care o are în formarea acestuia. 

UNIVERSITARIA

 Facultatea de Litere din cadrul Universității 
Sorbona din Paris organizează în fiecare vară cicluri de 
cursuri pluridisciplinare și conferințe ținute de profesori 
și cercetători din cadrul programelor de masterat și 
doctorat, deschizându-și porțile pentru un public larg, 
intenționând să atragă în special persoane din mediul 
academic, dar și pe toți cei care au o dorință hotărâtă de 
cunoaștere.

 După doi ani în care condițiile de desfășurare au 
fost afectate de pandemie, ducând fie la anularea, fie la 
mutarea în mediul online a școlii de vară, în luna iulie a 
acestui an am avut plăcerea să interacționez cu câteva 
zeci din sutele de participanți reuniți la Paris pentru a-și 
lărgi orizonturile de cunoaștere și pentru a descoperi 
idei din domenii mai puțin accesate. Eu am optat pentru 
al șaselea ciclu, The Sorbonne in English, singurul 
predat în totalitate în limba engleză, reușind astfel să 
creez legături cu oameni din toate colțurile lumii și să mă 
bucur de o amplă diversitate a opiniilor tuturor asupra 
temelor abordate. Fie că mă refer la colegii de 16 ani, fie 
la cei de 70, fie că vorbesc despre oamenii care provin 
din Miami, New York, Vietnam sau Austria, pot spune că 
am descoperit un grup care mi-a amintit cât de simplu se 
pot forma legături între oamenii care par extrem de 
diferiți la prima vedere, dar pe care îi unesc instant  
pasiunile comune și dorința de a-și face prieteni noi 
într-un oraș atât de mare și care oferă atât de multe 
posibilități pentru a crea amintiri frumoase. 
 Cursurile au fost împărțite pe cinci teme: 
Istoria fotografiei, Project management,                      
Transformarea societăților moderne, Parisul 
medieval și Comercializarea culturii, toate reușind 
să atingă unul dintre punctele mele de interes, doar că în 
măsuri diferite, bineînțeles. În urma orelor petrecute 
lafacultate și a multitudinii de idei prezentate, preferata 
mea este cu siguranță “USB keys vs keys of understanding”,
un joc de cuvinte atât de prietenos, care reușește să ridice                  

un semn de întrebare când vine vorba de noile metode 
de predare și dacă    acestea sunt folosite astfel încât să-și 
atingă potențialul, sau doar reprezintă o modalitate mai 
ușoară de împăcare cu ideea că introducerea tehnologiei 
este o îmbunătățire în procesul de învățare doar atunci 
când este folosită cum trebuie.

The Sorbonne in English
 

 Am fost surprinsă de volumul de informații 
reținute într-un timp atât de scurt și cu atât de multă 
ușurință, dar în special de faptul că nu au fost prezentate 
în niciun caz generalități despre subiectele discutate, ci 
au fost aduse în prim-plan idei pe care nu m-aș fi gândit 
niciodată să le asociez cu temele respective. Un alt 
aspect care mi s-a părut fascinant în comparație cu tot ce 
am experimentat până acum a fost atitudinea                           
profesorilor în legătură cu tot procesul de predare: 
deschiderea pe care o au spre anumite discuții, ideile 
prin care pun în practică informația tocmai clarificată, 
dar și simplitatea aparentă a explicațiilor și însemnătatea 
din spatele lor.
 Încă de la festivitatea de deschidere și până la cea 
de premiere, toate experiențele din săptămâna pe care 
am petrecut-o la școala de vară s-au unit și au format 
una dintre cele mai frumoase amintiri pe care le am 
legate de lumea academică, una care a creeat nu numai 
legături noi cu oameni deschiși și prietenoși, ci și o 
poartă spre un univers în care dorința de cunoaștere 
pare mai aproape de satisfacția înțelegerii lumii din jur. 

Teodora Mazilu, 
Media Team (XI A)10
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prin care pun în practică informația tocmai clarificată, 
dar și simplitatea aparentă a explicațiilor și însemnătatea 
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 Încă de la festivitatea de deschidere și până la cea 
de premiere, toate experiențele din săptămâna pe care 
am petrecut-o la școala de vară s-au unit și au format 
una dintre cele mai frumoase amintiri pe care le am 
legate de lumea academică, una care a creeat nu numai 
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THOBOR

Fereastra către știință - Tecuci

 În data de 18 septembrie am fost invitați să 
participăm pentru al treilea an consecutiv la festivalul 
„Fereastră către Știință”, aflat la a IX-a ediție și                             
organizat la Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”, Tecuci. 
Anul acesta, echipa Thobor a prezentat publicului mai 
multe abilități pe care le poți dobândi în cadrul fiecărui 
departament al echipei, dar și câteva meserii ce se află în 
topul viitoarelor profesii de viitor, cum ar fi: designer 
jocuri digitale, inginer de date complexe sau manager de 
conținut web. Acest eveniment a fost unul de bun augur, 
deoarece ne-a oferit posibilitatea de a interacționa cu 
doamnei Ana Mihaela Popescu, FTC Program Director 
la Nație Prin Educație, dar și de-a restabili legătura cu 
comunitatea tecuceană, ce a fost întreruptă din cauza 
contextului pandemic. Sperăm că prin prisma acestui 
eveniment am reușit să deschidem câteva „ferestre” 
către robotică.

Toamna în robotică

Focșani Tech Challenge

 Sâmbătă, 29 octombrie 2022, s-a desfășurat 
primul demo din acest sezon intitulat „Focșani Tech 
Challenge”, ce a fost organizat de echipa Brickbot - a 
Colegiului Național „Unirea”. Acest eveniment a permis 
celor 8 echipe participante să își înregistreze un prim 
punctaj ce va deveni din ce în ce mai mare de la un demo 
la altul, până în momentul în care ne vom apropria de 
regională și, apoi, de națională. Un nou demo, o nouă 
experiență plăcută ce poate aduce cu sine cunoștințe noi 
sau interacțiunea cu alte echipe pentru a răspândi                   
spiritul First. Ca de fiecare dată, ne bucură participarea 
la astfel de experiențe în cadrul cărora reușim să ne 
dezvoltăm imaginația și să formăm relații de cooperare 
într-un mod cât mai distractiv cu colegii noștri de                    
competiție.Noaptea Cercetătorilor - Galați

 In ultima săptămână a lunii septembrie se 
desfășoară festivalul european dedicat științei -                  
„Noaptea Cercetătorilor” - ce anul acesta s-a desfășurat 
în data de 30 septembrie. Am primit cu bucurie invitația 
de la Universitatea „Dunărea de Jos”, pentru a vorbi 
copiilor și adulților curioși în legătură cu: domeniul 
roboticii, educația STEAM și domeniile de activitate ce 
au la bază principiile acesteia. Acest eveniment a oferit 
copiilor o experiență unică - în care aceștia au putut 
vedea cum funcționează o imprimantă 3D, au înțeles ce 
sunt materialele promoționale (primind după alegere 
câteva din acestea) și au avut chiar posibilitatea de a 
conduce robotul nostru din sezonul anterior. 

Aura Pohrib, 
Thobor

La Facultatea de Inginerie am interacționat și cu alte 
două echipe din cadrul competiției FTC: ByteForce și                   
RoSophia.
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EVENIMENT
Elevi de la C.N.C.H. la Festivalul „Fereastră către Știință”

 În zilele de 16, 17 și 18 septembrie 2022, Muzeul 
„Teodor Cincu” din Tecuci a găzduit a IX-a ediție a                   
Festivalului „Fereastră către Știință”, dedicat celebrării 
educației și științei. Devenit un eveniment anual,                   
Festivalul este un proiect ce are ca principal obiectiv 
popularizarea științei în rândul membrilor comunității 
tecucene. Proiectul își propune ca specialiștii invitați din 
diferite localități din țară, prin prelegerile lor, să facă 
știința mai accesibilă, să demonstreze cât de interesante 
și de captivante sunt domeniile tehnico-științifice,                   
îndeosebi pentru cei motivați să le dezvăluie tainele. 

 Tema acestui an s-a intitulat „Meserii”. La 
Muzeul de Istorie au avut loc prelegeri și activități  
demonstrative deosebit de interesante, care au fost 
urmărite și online, în direct, pe platformele Zoom și 
Facebook.  Experți din diverse domenii au prezentat o 
serie de teme relevante și fascinante, referitoare la  
meserii pierdute sau la meserii actuale și de viitor.                  
Profesori și specialiști au vorbit pe întelesul tuturor,  

la final existând chiar o interacțiune sub forma unui 
dialog cu cei interesați din public. 

 Un grup de elevi inimoși de la Colegiul Național 
Calistrat Hogaș s-a implicat în desfășurarea activităților 
festivalului. Este vorba despre membrii echipei 
THOBOR, sub îndrumarea doamnei profesor Adriana 
Ciocănel, care au impresionat publicul cu demonstrațiile 
robotului, prezentate la un înalt nivel științific. Elevii 
prezenți în public au avut posibilitatea să dirijeze 
mișcările robotului, fiind deosebit de încântați. 

 Un alt grup de elevi, de la clasa a X-a A,                                
îndrumați de doamna profesor Gabriela Tudor, au                         
realizat o serie de experimente atractive, utilizând                    
materiale din cutia SCIENCE BOX, spre deliciul 
elevilor mai mici, de gimnaziu. 
 
 Îi felicităm din toată inima pe toți elevii                               
implicați, care au făcut o impresie frumoasă,                           
reprezentând cu cinste colegiul!

Atașăm o galerie de imagini, care vorbesc de la sine despre atmosfera de emulație și entuziasm create la Festival, 
cu speranța că vom stimula curiozitatea și interesul altor elevi, de a participa la edițiile viitoare, contribuind astfel 
la îmbunătățirea atitudinii față de știință.
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la final existând chiar o interacțiune sub forma unui 
dialog cu cei interesați din public. 

 Un grup de elevi inimoși de la Colegiul Național 
Calistrat Hogaș s-a implicat în desfășurarea activităților 
festivalului. Este vorba despre membrii echipei 
THOBOR, sub îndrumarea doamnei profesor Adriana 
Ciocănel, care au impresionat publicul cu demonstrațiile 
robotului, prezentate la un înalt nivel științific. Elevii 
prezenți în public au avut posibilitatea să dirijeze 
mișcările robotului, fiind deosebit de încântați. 

 Un alt grup de elevi, de la clasa a X-a A,                                
îndrumați de doamna profesor Gabriela Tudor, au                         
realizat o serie de experimente atractive, utilizând                    
materiale din cutia SCIENCE BOX, spre deliciul 
elevilor mai mici, de gimnaziu. 
 
 Îi felicităm din toată inima pe toți elevii                               
implicați, care au făcut o impresie frumoasă,                           
reprezentând cu cinste colegiul!

Prof. Gabriela Tudor13
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COMUNICARE INTERCULTURală

 În 2001, Consiliul Europei a numit data de 26 
septembrie zi de sărbătoare a limbilor europene și de 
încurajare a învățării acestora în rândul persoanelor 
de toate vârstele, având ca scop promovarea                            
beneficiilor diversității lingvistice.
 La fel că în anii precedenți, manifestarea a fost 
marcată și de colectivul de elevi al colegiului nostru, de 
această dată printr-o activitate desfășurată în spaţiul 
Centrului de Documentare şi Informare „Iorgu Iordan”. 
Sub îndrumarea și cu sprijinul doamnelor                    
profesoare de la catedra de limbi străine, Alina 
Druţă, Elena Panait,  şi Andreea Bosoi Lupu, 
eleva Teodora Mazilu (din clasa a XI-a A) a                 
conturat un concurs structurat pe patru etape, 
menit să testeze anumite aptitudini în diverse 
arii de formare lingvistică, toate acestea într-un 
mod cât mai distractiv și accesibil pentru fiecare 
participant.

Ziua europeană a limbilor la C.N.C.H.

participant al fiecărei echipe a extras un bilet cu o                       
întrebare fie în limba engleză, fie în limba franceză, la 
alegere, urmând să îi fie citită și apoi să îi fie oferite zece 
secunde pentru a da un răspuns sau pentru a hotărî că 
dorește una dintre cele trei variante ajutătoare: să își 
întrebe colegii, să îi fie oferite variante de răspuns, sau să 
paseze întrebarea celeilalte echipe.

 Concurenții au fost elevii claselor a XI-a 
A și a XI-a D, formând două echipe mixte, cea roșie și 
cea albastră, fiecare având drept scop obținerea unui 
punctaj cât mai mare prin răspunsurile corecte date la 
cele două probe pentru care a fost posibilă desfășurarea, 
dat fiind timpul scurt. Tot din acest motiv, activitatea va 
fi reluată și continuată în perioada de sărbătoare înainte 
de ziua colegiului, dar va fi limitată la un număr de 
participanți doar din colectivul clasei a XI-a A, sub 
îndrumarea doamnei profesoare Elena Panait. 
 Prima probă a constat într-un quiz alcătuit atât 
din întrebări de cultură generală, acoperind domenii 
precum: geografie, istorie, astronomie, biologie, 
gastronomie, cât și din cerințe care solicitau strict 
atenția, logica sau perspicacitatea. Pe rând, câte un 

 Cea de-a doua probă s-a axat pe toate cele 24 de 
limbi europene, punând în valoare capacitatea 
concurenților de a le recunoaște, în ciuda faptului că nu 
cunoșteau grafiile tuturor. Fiecare echipă a fost nevoită 
să lucreze ca un tot unitar și să aleagă din foaia de 
concurs ortografia cuvântului „septembrie” specifică 
fiecărei limbi, apoi să o asocieze variantei corecte.
 Ultimele două probe, a treia și a patra, nu au fost 
încă jucate, una bazându-se pe ideea că omul poate                      
recunoaște cuvintele și dacă literele acestuia nu sunt în 
ordine, atâta timp cât cele de pe prima și ultima poziție 
sunt plasate corect, iar cealaltă constând în valorificarea 
abilităților de traducere și sintetizare a informației citite 
într-un timp cât mai scurt.

Teodora Mazilu, 
Media Team, (XI A)14

Anul IX, Nr. 322-324 / septembrie - noiembrie 2022 



participant al fiecărei echipe a extras un bilet cu o                       
întrebare fie în limba engleză, fie în limba franceză, la 
alegere, urmând să îi fie citită și apoi să îi fie oferite zece 
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COMUNICARE INTERCULTURală

 În fiecare an, la data de 3 octombrie este                        
celebrată, la nivel mondial, Ziua Unității Germane, fiind 
sărbătoarea națională a Republicii Federale Germania - 
care a fost adoptată după reunificarea politică,                        
legislativă, teritorială și administrativă a Germaniei.

Tag der Deutschen Einheit

 Anul acesta, între 3 și 4 octombrie, doamna 
profesoară de germană - Andreea Negru, alături de elevii 
claselor a VI-a, a VII-a, a IX-a F și a IX-a G, au desfășurat 
activități în onoarea Zilei Germaniei, la Centrul de                
Documentare și Informare Iorgu Iordan, C.N.C.H.
 Activitățile au avut trei secțiuni - vizionarea unor 
scurte filme documentare despre Germania (în care 
elevii au putut regăsi diverse informații inedite: de la 
semnificația celui mai lung cuvânt în germană până la 
obiceiuri specifice culturii germane), un set de întrebări 
adresate participanților pentru a facilita înțelegerea 
celor vizionate (urmat de un schimb de impresii                     
personale), precum și o sesiune foto de grup (cu baloane 
în culorile steagului german).
 Doamna profesoară Negru ne spune:                           
„Elementele de cultură şi civilizaţie sunt esenţiale atunci 
când studiezi o limbă străină şi de aceea încerc an de an 
să trezesc interesul elevilor pentru studiul limbii 
germane prin activităţi extraşcolare şi ore diferite. Nu 
puteam rata nici anul acesta ziua naţională a Germaniei 
şi, folosindu-mă de cunoştinţele lor de istorie, am 

discutat despre ceea ce înseamnă ziua aceasta pentru 
germani, într-un cadru festiv. Am vizionat împreună 
două filmuleţe, urmate de o rundă de întrebări «cine ştie 
câştigă» şi am constatat cât de receptivi pot fi elevii 
atunci când ora este puţin diferită. Activitatea a fost una 
reuşită şi aş dori să îi mulţumesc doamnei bibliotecare 
Daniela Ignat pentru găzduire, implicare şi sprijin, şi 
apoi elevilor implicaţi pentru că dau un sens activităţilor 
extraşcolare şi mă motivează să mă perfecționez zi de zi.”
Toți elevii prezenți au apreciat importanța acestor             
întâlniri educative în dezvoltarea lor culturală. Iată ce 
ne-au transmis colegii noștri:
 „Activitatea dedicată Zilei Germaniei a fost una 
foarte plăcută, deoarece am învățat multe lucruri noi și 
interesante. Legile și tradițiile au fost partea mea               
preferată, fiind o țară foarte bine organizată.” (Denisa 
Totolici, a IX-a F)
„Consider că acest eveniment a fost benefic pentru noi, 
deoarece au existat informații noi, prezentate într-un 
mod frumos și distractiv, stimulând creativitatea și 
captând atenția elevilor.” (Andreea Druțu, a IX-a F)
 „Consider că această activitate a fost una dintre 
cele mai frumoase și interesante din această perioadă. 
Deși germana  poate părea o limbă destul de grea, Frau 
reușește să o explice astfel încât să o înțelegem și să o 
îndrăgim.” (Beatrice Munteanu, a IX-a G)

Daria Petroiu, 
Media Team, (IX F)15
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ne-au transmis colegii noștri:
 „Activitatea dedicată Zilei Germaniei a fost una 
foarte plăcută, deoarece am învățat multe lucruri noi și 
interesante. Legile și tradițiile au fost partea mea               
preferată, fiind o țară foarte bine organizată.” (Denisa 
Totolici, a IX-a F)
„Consider că acest eveniment a fost benefic pentru noi, 
deoarece au existat informații noi, prezentate într-un 
mod frumos și distractiv, stimulând creativitatea și 
captând atenția elevilor.” (Andreea Druțu, a IX-a F)
 „Consider că această activitate a fost una dintre 
cele mai frumoase și interesante din această perioadă. 
Deși germana  poate părea o limbă destul de grea, Frau 
reușește să o explice astfel încât să o înțelegem și să o 
îndrăgim.” (Beatrice Munteanu, a IX-a G)

COMUNICARE INTERCULTURală

 Miercuri, 12 octombrie 2022, la Centrul de               
Documentare și Informare „Iorgu Iordan” – C.N.C.H., a 
avut loc o manifestare menită să evidențieze necesitatea 
cunoașterii, prezervării și dezvoltării patrimoniului 
cultural tecucean de către generația tânără.

Cultura în școală: Să ne cunoaștem valorile locale!

 La această întrunire au fost prezenți mai mulți 
invitați de seamă, printre care amintim pe domnii                  
profesori Vladimir Radu, Eleonora Stamate și Daniel 
Mazilu, Elena Mocanu, domnul Valeriu Precupanu, dar 
și profesori și elevi ai colegiului nostru, ai Școlii                  
Gimnaziale „Dimitrie Sturza” și ai Liceului Tehnologic 
„Elena Caragiani” din Tecuci.
 Expunerea domnului Vladimir Radu a debutat 
cu prezentarea numărul 65 al revistei „Tecuciul                             
literar-artistic”, realizat sub îndrumarea doamnei                     
redactor-șef, Eleonora Stamate. Cu o vechime de peste 
17 ani, revista are apariții trimestriale, și se bucură de 
contribuțiile editoriale ale unor valoroși oameni de 
cultură locali, precum și de sprijinul colaboratorilor din 
toată țara și din străinătate.
 În continuare, a urmat secțiunea Între trăire şi 
împărtăşire, destinată foștilor elevi ai liceului nostru 
care au susținut activitatea revistei tecucene. Domnul 
Valeriu Precupanu a vorbit despre importanța                       
fotografiei, evidențiind diverse tehnici fotografice utile 
tinerilor. Domnul Daniel Mazilu a pus în discuție 
atribuțiile unui jurnalist cultural, precum și                          
parteneriatul de lungă durată cu „Tecuciul literar-                                  
artistic”. În calitate de reprezentant al elevilor, a luat                
cuvântul eleva Nona Nistor (a XI-a E), ce a oferit o nouă 
perspectivă asupra scrisului și a lecturii. Doamna Elena 
Mocanu a abordat tema călătoriilor, împărtășindu-ne 

experiența dumneaei în pelerinajul „El Camino” – care a 
servit drept inspirație creării traseului Via Transilvanica, 
România.  
 Un alt moment important l-a constituit                          
relansarea concursului de proză memorialistică              
„Amintiri dintr-o călătorie” (15 noiembrie-15 decembrie), 
printr-un parteneriat între revistele Tecuciul literar -                  
artistic şi Jurnalul nostru.
 În final, doamna bibliotecară Daniela Ignat, ne-a 
prezentat câteva cuvinte despre viața și  activitatea 
profesională a marelui lingvist și filolog tecucean, Iorgu 
Iordan, cu prilejul omagierii a 134 de ani de la nașterea 
sa.

Daria Petroiu (IX F) și 
Andrei Dimofte (XII E), Media Team16
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relansarea concursului de proză memorialistică              
„Amintiri dintr-o călătorie” (15 noiembrie-15 decembrie), 
printr-un parteneriat între revistele Tecuciul literar -                  
artistic şi Jurnalul nostru.
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profesională a marelui lingvist și filolog tecucean, Iorgu 
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sa.

IN MEMORIAM

 IORGU IORDAN (11oct.1888 – 20 sept.1986) 
s-a impus în peisajul cultural românesc ca unul dintre 
cei mai de seamă lingvişti şi filologi români, un 
savant de factură enciclopedică cu contribuţii notabile la                      
studierea originii şi evoluţiei limbii române, care s-a 
făcut remarcat şi ca publicist, critic şi istoric literar. 

Un tecucean de veghe la destinul limbii române

 S-a născut la Tecuci, într-o zi de toamnă a anului 
1888, în familia modestă cu mulţi copii a unui grădinar 
de origine bulgară. Părinţii săi, deşi neştiutori de carte, 
preţuiau educaţia şi au sprijinit interesul pentru 
învăţătură al fiului lor, Iorgu. 
 După absolvirea şcolii primare şi a ciclului                    
inferior liceal la Tecuci, Iorgu Iordan ajunge ca bursier la 
Iaşi unde va finaliza liceul şi apoi se va în înscrie, în 
paralel, la două facultăţi. A  absolvit Facultatea de                   
Filosofie şi Litere în anul 1911, iar Facultatea de drept în  
1912.  Anii ce vor urma sunt dedicaţi, în continuare, 
studiului şi specializării în domeniul lingvisticii. În 1919 
îşi susţine lucrarea de doctorat în filologie modernă, 
apoi frecventează cursuri de specializare la Bonn, Berlin, 
Paris.
 A avut o abilitate specială în învăţarea limbilor 
străine, astfel că ajunge să stăpânească temeinic                      
franceza, germana, italiana, spaniola, dar cunoştea 
destul de bine rusă, portugheză şi a urmat cursuri de 
maghiară şi  limbi orientale. 
 Treptat, cu seriozitate şi perseverenţă, îşi va 
construi o carieră didactică remarcabilă devenind titular 
al unor catedre universitare la Iaşi, apoi la Bucureşti. A 
condus timp de 14 ani Institutul de Filologie Română 
din Iaşi şi apoi a înfiinţat şi a condus până în anul 1962, 
Institutul de Lingvistică al Academiei din Bucureşti.
 Lucrările sale caracterizate prin claritate,                  
concizie şi coerenţă au rămas repere bibliografice 
esenţiale pentru specialiştii în domeniul lingvisticii 
româneşti şi romanice şi filologiei.
 Împreună cu Alexandru Graur şi Ion Coteanu au 
coordonat apariţia unor lucrări fundamentale precum
Dicţionarul limbii române, Dicţionarul limbii române 
contemporane şi Dicţionarul limbii române moderne.   

 De-a lungul vieţii sale a fost pasionat de călătorii. 
A explorat cu interes locuri, culturi şi civilizaţii, atât ca 
turist cât şi prin numeroase participări la congrese 
ştiinţifice internaţionale în Europa, America de Nord şi 
de Sud.
 Aspecte ceva mai controversate ale omului Iorgu 
Iordan pot fi identificate în sfera activismului politic. 
Probabil, originile sale modeste şi confruntarea cu 
greutăţile materiale care i-au marcat copilăria au făcut 
din Iorgu Iordan un simpatizant al celor lipsiţi de               
drepturi şi putere. Simpatiile sale de stânga, de                         
notorietate în perioada interbelică, i-au atras şicane şi 
hărţuiri şi o etichetare adesea negativă. După 1945, a 
fost, în general, agreat de regimul comunist fiind chiar 
reprezentant diplomatic la Moscova al guvernului Dr. 
Petru Groza.  A fost decan al Facultăţii de Litere şi                   
Filosofie, vicepreşedinte al Academiei Române, dar 
mulţi dintre contemporanii săi nu au putut trece cu 
vederea rolul jucat în epurarea cadrelor didactice 
universitare ieşene sau în destinul postbelic al                        
concitadinului său, Ion Petrovici.
 În 1977, Iorgu Iordan revine la Tecuci pentru a 
participa la manifestarea culturală „Fiii Tecuciului”, iar  
anul următor ar fi trebuit să participe, ca fost elev, la 
centenarul liceului  nostru. Din păcate, problemele de 
sănătate nu i-au mai permis deplasarea la Tecuci.
S-a stins din viaţă la vârsta de 98 de ani şi este 
înmormântat în cimitirul Bellu din Bucureşti.
Dincolo de lumini şi umbre, prin munca sa, Iorgu Iordan 
„se numără printre cei care au vegheat cu înţeleaptă 
măsură, destinul limbii române”. (C. Teodorescu, Con-
temporanul, 1986, nr.39). 

(sursă foto: Arhiva TVR)

(sursă foto: dcnews.ro)

 Reperele şi împlinirea vieţii sale le regăsim în 
opera lăsată în urmă, dar şi în gândurile  mărturisite: 
„Dacă oamenii socotesc că sunt  cineva însemnează că, 
într-adevăr, nu am trăit degeaba. Important este să 
faci, nu să promiţi că faci. Eu am făcut                        
lingvistică. M-am străduit să o fac bine. (V. Mangu, 
De vorbă cu Iorgu Iordan, 1982, p.14).

Bibl. Daniela-Cecilia IGNAT 
CDI „Iorgu Iordan”17
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 Reperele şi împlinirea vieţii sale le regăsim în 
opera lăsată în urmă, dar şi în gândurile  mărturisite: 
„Dacă oamenii socotesc că sunt  cineva însemnează că, 
într-adevăr, nu am trăit degeaba. Important este să 
faci, nu să promiţi că faci. Eu am făcut                        
lingvistică. M-am străduit să o fac bine. (V. Mangu, 
De vorbă cu Iorgu Iordan, 1982, p.14).

HOGAŞ 144
Festivalul „Fereastră către Știință” ne aduce împreună

 În perioada 16-18 septembrie, în cadrul                    
Muzeului de Istorie „Teodor Cincu”, s-a desfășurat cea 
de-a IX-a ediție a Festivalului „Fereastră către Știință”, 
primul festival de acest tip din istoria municipiului 
Tecuci și printre primele de acest fel din Romania. 

De asemenea, au asistat la demonstrații live ale Secției 
de Pompieri - Tecuci, ale echipei de robotică Thobor 
(mentor – prof. Adriana Ciocănel), precum și la experi-
mente științifice distractive – organizate de doamna 
profesoară Gabriela Tudor și elevii hogășeni. 
Evenimentul a fost foarte bine primit de comunitatea 
locală, având parte de speakeri și din alte județe, și zeci 
de vizitatori zilnic. Felicitări organizatorilor, precum și 
cadrelor didactice și elevilor care au participat activ din 
partea colegiului nostru!

 Având tematica Meserii, această ediție a reunit:                     
prezentări științifice variate, show-uri cu experimente 
spectaculoase, concursuri cu premii adresate tinerilor, 
ateliere de consiliere în carieră, observații cu  
microscopul și telescopul, târg de cărți, experiențe VR, 
jocuri pentru copii, expoziție de airsoft.
 Pe parcursul celor 3 zile, tinerii au asistat la  
prezentări ample despre avantajele și riscurile diverselor 
profesii și meserii: de oameni de știință, de militari (ai 
forțelor terestre, navale, aeriene), de medici, profesori. 
S-a vorbit și despre impactul meseriilor viitorului în                     
societatea contemporană (educația STEAM), despre 
wellbeing și provocări la locul de muncă, despre vocație 
și cultivarea talentelor. 

Cristina Rus, Media Team, a X-a E
și voluntar în cadrul festivalului18
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Din grijă pentru mediu, din grijă pentru 
semeni

 Școala, pentru elevii hogășeni, a început cu 
multe activități. In data de 17 Septembrie, doamna 
profesoară de geografie, Iuliana Goia, a participat la 
proiectul „Let’s do it Romania” împreună cu elevii 
claselor a X-a E și a IX-a C, pentru ecologizarea zonei 
pieței din Crivițeni. 
 Toată acțiunea a durat 2 ore, iar tinerii, animați 
de spirit civic, au demonstrat puterea de a face binele în 
comunitatea tecuceană. Impreună, au reușit să adune 60 
de saci menajeri, lăsând în urmă o zonă curată și                    
îngrijită. 

Florin Câciu, ministru al Finanţelor.
 Felicitări elevilor şi dascălilor, care prin muncă 
şi perseverenţă, au făcut posibile aceste performanţe!

Mândri de colegiul nostru!

Nicoleta Ceaușu, Media Team, a X-a E

  Deschiderea oficială a anului universitar 
2022-2023 la Academia de Studii Economice Bucureşti 
a fost un eveniment plin de emoţie pentru studenţii şi 
dascălii facultăţii, dar şi un motiv de mândrie pentru 
profesorii colegiului nostru, care se străduiesc să                  
valorifice la maxim potenţialul elevilor pe care îi 
îndrumă.
 Această mândrie este pe deplin justificată de 
faptul că 2 dintre cei 12 boboci de la programele                         
universitare de licenţă, care au avut cea mai 
mare medie de admitere, sunt absolvenţi ai 
Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş” Tecuci, 
performanţă singulară în cadrul admiterii din 
anul acesta la ASE Bucureşti.
 Cei doi „premianţi” ai noştri sunt Irina - Ioana 
Căşeru, cea mai mare medie de admitere la Facultatea 
de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică şi 
Andrei Pohrib, cea mai mare medie de admitere la 
Facultatea Economie Alimentară şi a Mediului.
Evenimentul de deschidere a fost onorat de prezenţa 
domnilor Sorin Cîmpeanu, ministru al Educaţiei şi 

Festivalul Internaţional al Aforismului 
la C.N.C.H.

 Pe 7 octombrie – în ultima zi a Festivalului Inter-
naţional al Aforismului (5-7 octombrie, Tecuci), colegiul 
nostru a avut onoarea să primească vizita unui grup de 
scriitori invitaţi la acest festival.
 Ne-au fost alături: domnul George Corbu - critic 
literar şi Preşedintele Uniunii Epigramiştilor din 
România, domnul Vasile Larco - scriitor, domnii Nicolae 
şi Nina Schiţco - scriitori din Republica Moldova, 
doamna Daniela Toma - scriitoare şi Director editorial la 
Editura Art Creativ, domnul Ionuţ Calotă – scriitor, 
domnul Iancu Aizic - din partea presei locale, Ziarul 
Tecucean.
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 Pentru această ocazie, cadre didactice de la             
catedrele de limba română şi limbi străine din şcoala 
noastră au îndrumat şi coordonat elevii de la clasele 
unde predau pentru pregătirea unor activităţi interesante şi 
mult apreciate de oaspeţi, dar şi de elevii şi profesorii 
participanţi.

Bibliotecar, Daniela Ignat

 Elevii ne-au provocat la meditaţie, dar ne-au şi 
uimit prin profunzimea şi originalitatea ideilor şi 
opiniilor exprimate, pornind de la o serie de aforisme 
alese spre a fi analizate. Ritmul activităţii a fost                      
impulsionat prin dezbaterea pregătită de elevii clasei a 
X-a A, în cadrul căreia cele două tabere au desfăşurat o 
adevărată luptă de idei, cu argumente pro şi contra, cu 
privire la avantajele şi dezavantajele pe care le prezintă 
singurătatea, ca statut social şi emoţional.

În urma alegerilor pentru posturile vacante din cadrul 
Biroului executiv al Consiliului Școlar al Elevilor, din 
data de 18.10.2022, rezultatele au fost următoarele: 

        > Pentru postul de secretar: Maya Nedelcu - 440 
voturi și Beatrice Munteanu - 266 voturi
        > Pentru postul de vicepreședinte: unic candidat, 
Diana Andrei - 526 de voturi pentru;  89 de voturi                  
împotrivă; 80 de abțineri
        > Pentru postul de președinte: unic candidat, Vlad 
Prisecaru: - 479 de voturi pentru; 138 de voturi                        
împotrivă; 86 de abțineri. 

Prin urmare, postul de secretar a fost ocupat de 
Maya Nedelcu, cel de vicepreședinte de Diana 
Andrei, iar cel de președinte de Vlad Prisecaru. 

 Mentorii acestor elevi minunaţi,                       
profesoarele de limba şi literatura română 
Corina Olaru, Elena Postelnicu, Manuela Bălan 
şi Laura Mariana Irimia, precum și doamna 
prof. de limba engleză –Cristina Dumitrache, 
şi-au văzut încununată munca de la clasă prin prestaţia 
remarcabilă a unor elevi dezinvolţi şi capabili de a 
împărtăşi, susţine şi argumenta gânduri, idei,                      
convingeri. Activitatea cultural-educativ a beneficiat de 
sprijinul doamnei director adjunct, prof. Oana Marin. 
Le mulţumim tuturor pentru tributul de gând şi de carte, 
menit să ne facă mai bogaţi!
Despre acest eveniment deosebit a scris pe larg domnul 
Iancu Aizic – Ziarul Tecucean, articol disponibil la 
adresa: 
https://ziarultecucean.com/2022/10/08/festivalul-           
aforismului-ziua-a-doua-foto/

Rezultatele alegerilor pentru CȘE - 
C.N.C.H.

În urma alegerilor pentru posturile vacante din cadrul 
Biroului executiv al Consiliului Școlar al Elevilor, din 
data de 18.10.2022, rezultatele au fost următoarele: 

        > Pentru postul de secretar: Maya Nedelcu - 440 
voturi și Beatrice Munteanu - 266 voturi
        > Pentru postul de vicepreședinte: unic candidat, 
Diana Andrei - 526 de voturi pentru;  89 de voturi                  
împotrivă; 80 de abțineri
        > Pentru postul de președinte: unic candidat, Vlad 
Prisecaru: - 479 de voturi pentru; 138 de voturi                        
împotrivă; 86 de abțineri. 

Prin urmare, postul de secretar a fost ocupat de 
Maya Nedelcu, cel de vicepreședinte de Diana 
Andrei, iar cel de președinte de Vlad Prisecaru. 

 Iată ce gânduri ne-au transmis aleșii noștri și 
cum au perceput ei această  experiență: 

Maya Nedelcu:   „Studiez în acest liceu încă 
din clasa a V-a, fapt care m-a ajutat să observ 
dorințele și aspirațiile elevilor. Așa că am 
decis ca anul acesta să candidez pentru 
funcția de secretar din cadrul Consiliului 

Școlar al Elevilor. Sunt o fire prietenoasă, sociabila, dar 
uneori timidă, organizată,  responsabila, îmi place să 
lucrez în echipă și, din aceste puncte de vedere, consider 
că sunt potrivită pentru acest post. Experiența                        
campaniei pentru alegeri a fost una de neuitat, iar 
momentul când am aflat rezultatele a fost încărcat de 
bucurie și emoție. Le mulțumesc tuturor colegilor care 
m-au susținut!”

Diana Andrei: „Anul școlar a debutat 
pentru mine cu o provocare – aceea de a 
candida pentru postul de vicepreședinte al 
CȘE. Mi se oferea, așadar, șansa să mă implic 
în organizarea unor proiecte interesante 

– situație ce mă umplea de emoție și energie bună. Am 
primit feedback pozitiv din partea colegilor care mi-au 
ascultat propunerile. Sunt încrezătoare că ideile pe care 
le am vor prinde contur cu sprijinul conducerii liceului, 
al membrilor consiliului și al tuturor hogășenilor – ale 
căror glasuri mă voi strădui să le ascult și, împreună, să 
fim o forță de neoprit în realizarea de lucruri mărețe în 
cadrul școlii. Vă mulțumesc mult pentru susținere!” 
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Prin urmare, postul de secretar a fost ocupat de 
Maya Nedelcu, cel de vicepreședinte de Diana 
Andrei, iar cel de președinte de Vlad Prisecaru. 

Școlar al Elevilor. Sunt o fire prietenoasă, sociabila, dar 
uneori timidă, organizată,  responsabila, îmi place să 
lucrez în echipă și, din aceste puncte de vedere, consider 
că sunt potrivită pentru acest post. Experiența                        
campaniei pentru alegeri a fost una de neuitat, iar 
momentul când am aflat rezultatele a fost încărcat de 
bucurie și emoție. Le mulțumesc tuturor colegilor care 
m-au susținut!”

Vlad Prisecaru: „Perioada alegerilor 
pentru postul de președinte al Consiliului 
Școlar al Elevilor a fost pentru mine o                    
experiență tumultoasă, deoarece au                    
intervenit unele acțiuni neconforme din 
partea contra candidatului meu. În viitorul 

apropiat, îmi doresc: să aduc diferiți sponsori pentru 
liceu și pentru activitățile practicate și organizate de 
CȘE, să începem campionatul de e-sports (Counter 
Strike Global Offensive; League Of Legends) în  jurul 
datei de 1-2 decembrie și să organizăm No bagpack 
today. Le mulțumesc colegilor mei pentru sprijin și 
încredere!”
 Felicitări noilor membri ai Biroului executiv al 
CȘE CNCH! Le urăm mult succes în toate activitățile 
viitoare!

Andrei Grecu, Media Team, a XI-a B

Talent şi sensibilitate – răsplătite în 
cadrul concursului de creaţie literară 
„… Când vioarele tăcură…/ Poezia lui 

răsună…”
 Pe 19 octombrie, creaţiile elevelor noastre, Teo-
dora Mazilu (a XI-a A) şi Anca Maria Teşu (a X-a D) 
au fost răsplătite cu menţiuni în urma participării la 
concursul de creaţie literară „… Când vioarele tăcură…/ 
Poezia lui răsună…”. Elevele au beneficiat de 
îndrumările doamnelor profesoare de limba şi                  
literatura română, Manuela Bălan şi Laura Mariana 
Irimia.
 Aflat deja la ediția a IX-a, acest concurs este 
menit a omagia personalitatea poetului Ştefan Petică, 
patronul spiritual al Bibliotecii Municipale Tecuci, 
născut la Buceşti şi considerat a fi primul poet simbolist 
român.
An de an, manifestarea se bucură de sprijinul financiar al 
d-nei Nicoleta Călina 

– Presură, Conf. univ. dr. la Universitatea din Craiova, 
descendentă a poetului şi fostă elevă a colegiului nostru.

Eleve premiate la Festivalul Constelația 
Necunoscută - Vaslui

 Roxana Dănceanu și Elena Tulearcă, eleve 
ale clasei a X-a E au participat la un concurs                          
Internațional de muzică. Festivalul Internațional de 
muzică Constelația Necunoscută a avut loc în orașul 
Vaslui pe data de 22 Octombrie 2022.
 Roxana Dănceanu a obținut Trofeul Categoriei de 
vârsta 13-15 ani, iar Elena Tulearcă a obținut premiul al 
III-lea la categoria 13-15 ani. 

Roxana Dănceanu, Media Team, 
a X-a E
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 Roxana Dănceanu și Elena Tulearcă, eleve 
ale clasei a X-a E au participat la un concurs                          
Internațional de muzică. Festivalul Internațional de 
muzică Constelația Necunoscută a avut loc în orașul 
Vaslui pe data de 22 Octombrie 2022.
 Roxana Dănceanu a obținut Trofeul Categoriei de 
vârsta 13-15 ani, iar Elena Tulearcă a obținut premiul al 
III-lea la categoria 13-15 ani. 

HOGAŞ 144

 Omagierea a 144 de ani de existență ai colegiului nostru a cuprins un program de activități 
deosebite, realizate cu sprijinul conducerii, al cadrelor didactice, al elevilor hogășeni și al                             
partenerilor noștri educaționali și culturali. Astfel, între 2-8 noiembrie, s-au desfășurat concursuri 
de cultură generală, sesiuni de comunicări, activități creative din domeniul științelor (unele                   
abordate transdisciplinar), momente artistice memorabile. Vi le prezentăm în cele ce urmează:

144 DE ANI DE TRADIȚIE ȘI PERFORMANȚĂ LA C.N.C.H.

 Preocupaţi de un mediu curat pentru o viaţă mai 
sănătoasă, elevii clasei a X-a C ai colegiului nostru, 
îndrumaţi de doamna profesoară de chimie Mariana 
Ifrim, au desfăşurat o activitate ecologică de testare a 
calităţii apei din Tecuci şi localităţile limitrofe.
 Animaţi de sloganul „Vreau ca lumea mea să fie o 
lume curată” cei 10 elevi implicaţi au primit teste de pH 
cu ajutorul cărora au verificat apa din surse controlate 
sau din reţeaua hidrografică locală.
 În urma acestor testări şi analizând rezultatele 
obţinute, elevii au conştientizat faptul că problema 
calităţii apei nu priveşte doar autorităţile, ci trebuie să 
fie o preocupare a fiecăruia dintre noi. Protejarea             
mediului, şi implicit a apei, este o responsabilitate 
comună de care depinde lumea „mai curată” de mâine.

Pentru o lume mai curată! Sesiune de comunicări

 Elevii colegiului nostru dornici de cunoaştere şi 
înţelegere au participat pe 3.11.2022, la o sesiune de 
comunicări iniţiată în cadrul ariei curriculare Om şi 
societate.
 Sub îndrumarea profesorilor din cadrul catedrei, 
Monica Precupanu, Beatrice Pătrăşcanu, Iuliana Goia, 
Daniel Mazilu, tinerii „cercetători” au prezentat în 
comunicări o varietate de subiecte: de la personalitatea 
lui Alfred Nobel la cea a tecuceanului nostru, Ion                    
Petrovici, de la revoluţia glorioasă şi discrepanţele 
dezvoltării statelor în era globalizării la încălzirea 
globală şi energiile regenerabile, dar şi din sfera                           
psihologiei educaţiei, legate de motivaţie şi învăţare.
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 Elevii colegiului nostru dornici de cunoaştere şi 
înţelegere au participat pe 3.11.2022, la o sesiune de 
comunicări iniţiată în cadrul ariei curriculare Om şi 
societate.
 Sub îndrumarea profesorilor din cadrul catedrei, 
Monica Precupanu, Beatrice Pătrăşcanu, Iuliana Goia, 
Daniel Mazilu, tinerii „cercetători” au prezentat în 
comunicări o varietate de subiecte: de la personalitatea 
lui Alfred Nobel la cea a tecuceanului nostru, Ion                    
Petrovici, de la revoluţia glorioasă şi discrepanţele 
dezvoltării statelor în era globalizării la încălzirea 
globală şi energiile regenerabile, dar şi din sfera                           
psihologiei educaţiei, legate de motivaţie şi învăţare.

 Joi, 3 noiembrie 2022, Catedra de matematică 
din cadrul C.N.C.H. Tecuci a organizat Miniolimpiada 
Hogaş, manifestare de tradiţie, aflată deja la a 
XV-a ediţie. 
 Concursul, care se adresează elevilor din clasele 
V-VIII ce frecventează învăţământul gimnazial din 
municipiul Tecuci, a reunit şi anul acesta aproximativ 
100 de elevi pasionaţi de magia numerelor.

Miniolimpiada Hogaș

Fără ură, cu toleranţă! 

 În cadrul Campaniei 19 Zile de prevenire a 
abuzurilor și violențelor asupra copiilor și                  
tinerilor, organizată de FICE România (Federația 
Internațională a Comunităților Educative), elevi din 
şcoala noastră, coordonaţi de dna prof. Ioniţă Doina, au 
desfăşurat activitatea cu tema „Fără ură, cu toleranţă!”

 Activitatea a avut ca principal scop creşterea 
nivelului de informare a elevilor cu privire la efectele pe 
care situaţiile de bullying/cyberbullying le au asupra 
tuturor celor implicaţi. În activităţile desfăşurate, elevii 
au promovat valori precum toleranţa, prietenia,                   
colegialitatea.
 Mesajele #StopBullying, #FaraUra au fost                  
prezente în materialele realizate: steguleţe cu mesaje 
pozitive, afişe tematice care au evidenţiat efectele                      
bullying-ului, invitând la toleranţă, prietenie şi iubire, 
acesta fiind şi mesajul întregii activităţi.
 Cei prezenţi au conștientizat gravitatea                    
fenomenului de bullying și au ajuns la concluzia că 
doar prin implicarea fiecăruia se poate produce o    
schimbare, şi-au dat mâna şi au strigat în cor ,,Fără ură, 
cu toleranţă!’’.

Bibliotecar, Daniela Ignat 

Pasiunea mea, biologia!

 Luni, 7 noiembrie 2022, elevi de la clasele V – 
VIII, a X-a A, D și E, coordonați de doamnele profe-
soare Ramona Chiș și Lenuța Radu au desfășurat o 
activitate interactivă.
 Elevii pasionați de biologie și - au exprimat prin 
machete, prezentări Powerpoint, mulaje, interesul 
pentru importanța viețuitoarelor, a ecosistemelor, a tot 
ceea ce este viu și au conturat frumos cum reacționează 
viața.

Prof. Ramona Chiș

Prof. Doina Ioniță 
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 În cadrul Campaniei 19 Zile de prevenire a 
abuzurilor și violențelor asupra copiilor și                  
tinerilor, organizată de FICE România (Federația 
Internațională a Comunităților Educative), elevi din 
şcoala noastră, coordonaţi de dna prof. Ioniţă Doina, au 
desfăşurat activitatea cu tema „Fără ură, cu toleranţă!”

 Activitatea a avut ca principal scop creşterea 
nivelului de informare a elevilor cu privire la efectele pe 
care situaţiile de bullying/cyberbullying le au asupra 
tuturor celor implicaţi. În activităţile desfăşurate, elevii 
au promovat valori precum toleranţa, prietenia,                   
colegialitatea.
 Mesajele #StopBullying, #FaraUra au fost                  
prezente în materialele realizate: steguleţe cu mesaje 
pozitive, afişe tematice care au evidenţiat efectele                      
bullying-ului, invitând la toleranţă, prietenie şi iubire, 
acesta fiind şi mesajul întregii activităţi.
 Cei prezenţi au conștientizat gravitatea                    
fenomenului de bullying și au ajuns la concluzia că 
doar prin implicarea fiecăruia se poate produce o    
schimbare, şi-au dat mâna şi au strigat în cor ,,Fără ură, 
cu toleranţă!’’.

 Doamna profesoară Monica Precupanu a                     
organizat un concurs de ghicitori istorice, reușind să 
stimuleze gândirea creativă a elevilor participanți de la 
clasele a VI-a și a VIII-a. 
 Câștigătorii sunt următorii: locul I – Mihnea 
Negruț, locul II – Cristian Popescu, locul III – Andreea 
Tecuceanu, mențiune – Alexia Loghin. 
Felicitări tuturor participanților, precum și doamnei 
profesoare coordonatoare!

Concurs de ghicitori istorice

Printează-ți viitorul cu Hogaș

 Cu ocazia împlinirii a 144 de ani de existență ai 
colegiului nostru, echipa Thobor a desfășurat activitatea 
Printează-ți viitorul cu Hogaș, pentru a marca acest 
eveniment deosebit. 

 Cei din Thobor ne-au transmis: „Dorim să le 
urăm un călduros «La mulți ani!» elevilor și domnilor 
profesori ai colegiului, dar și tuturor oamenilor care au 
spiritul hogășean! Suntem mândri că suntem                    
Hogășeni!”Cine ştie, câştigă … şi împărtăşeşte 

cunoştinţele şi altora

 Activitatea iniţiată de diriginţii claselor a X-a B, a 
X-a D şi a IX-a C a provocat elevii din cele 3 clase la o 
întrecere tip „Cine ştie, câştigă!”, cu întrebări din                     
domenii diverse: literatură, artă, istorie, fizică,                      
matematică, biologie.
 Atmosfera marcată de emoţiile concurenţilor a 
fost animată de colegii competitorilor care au avut 
ocazia să afle multe lucruri noi şi interesante.
 Efortul elevilor a fost răsplătit cu mici daruri ce 
le vor folosi în activitatea şcolară.

Bibliotecar, Daniela Ignat 
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 Cu ocazia împlinirii a 144 de ani de existență ai 
colegiului nostru, echipa Thobor a desfășurat activitatea 
Printează-ți viitorul cu Hogaș, pentru a marca acest 
eveniment deosebit. 

 Cei din Thobor ne-au transmis: „Dorim să le 
urăm un călduros «La mulți ani!» elevilor și domnilor 
profesori ai colegiului, dar și tuturor oamenilor care au 
spiritul hogășean! Suntem mândri că suntem                    
Hogășeni!”

HOGAŞ 144
Discursul domnului director al C.N.C.H., Iulian-Cătălin Filimon, 
cu prilejul împlinirii a 144 de ani de existență a colegiului:

 „Astăzi, 8 noiembrie 2022, sărbătorim 144 de ani 
de la înființarea instituției de învățământ - Gimnaziul 
real de băieți Tecuci – care, de-a lungul unui veac și 
aproape jumătate, a existat și evoluat continuu în ceea ce 
astăzi numim cu bucurie: Colegiul Național                   
«Calistrat Hogaș». 
 O aniversare incită la meditații adânci legate de 
existența școlii, de slujitorii ei, de tinerii ce i-au trecut 
pragul de-a lungul timpului și cărora cu această ocazie le 
aducem un omagiu sincer.
 De la înaintașii noștri am preluat această datorie 
a comemorării și ea nu ține cont dacă anii care au trecut 
reprezintă o cifră rotundă. 
 Ceea ce contează de fiecare dată este sentimentul 
că noi, cei de astăzi, profesori, elevi, părinți, parteneri 
instituționali ne aflăm într-o vie comuniune cu toți cei 
care au dat viață și au pregătit pentru viață numeroase 
generații din care s-au remarcat: 8 academicieni, 
numeroși medici, avocați, ingineri, scriitori, jurnaliști, 
preoți, oameni de afaceri, specialiști în domenii tehnice, 
artiști, profesori universitari, profesori de liceu, 
învățători, arhitecți, procurori, judecători, sportivi.

 Dacă am putea cuprinde cu ochii minții zecile de 
mii de absolvenți din 1878 până astăzi, am vedea                     
seriozitatea cu care aceștia au prețuit școala, respectul 
față de profesorii ei, dorința lor de a lua cu ei oriunde în 
lume o fărâmă din frumoasele lor amintiri din liceu. 
 Am mai vedea, de asemenea, mesajul transmis 
de toate aceste generații și anume, datoria de a face din 
școala noastră o școală-reper pentru orașul și timpul 
nostru. Sau, după cum spune, un cunoscut artist britanic 
din zilele noastre: „a obține excelența nu este o profesie, 
ci o datorie morală”. 
 Educarea tinerilor nu este numai un 
proces  complex și riguros, mereu provocator și 
permanent, într-o continuă evoluție, ci și o                 
căutare în comun a sensului în viața omului, o 
comuniune a tuturor minților interesate în 
descoperirea, promovarea și valorizarea științei 
și a spiritului creator, necesare unei societăți 
moderne. 
 Am convingerea că școala noastră va deschide 
noi oportunități privind modernizarea demersului 
didactic si a managementului școlar și va contribui la 
dezvoltarea creativității și a abilităților practice ale 
elevilor noștri. 
 Vreau să le mulțumesc tuturor cadrelor didactice 
care au contribuit și încă o mai fac la formarea temeinică 
a elevilor noștri, care au ales ca această instituție să le fie  
«casă a cunoașterii»,  pentru importante etape ale vieții. 

 Vă mulțumesc, vă felicit și vă doresc sănătate și 
mulți ani frumoși!”
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 Dacă am putea cuprinde cu ochii minții zecile de 
mii de absolvenți din 1878 până astăzi, am vedea                     
seriozitatea cu care aceștia au prețuit școala, respectul 
față de profesorii ei, dorința lor de a lua cu ei oriunde în 
lume o fărâmă din frumoasele lor amintiri din liceu. 
 Am mai vedea, de asemenea, mesajul transmis 
de toate aceste generații și anume, datoria de a face din 
școala noastră o școală-reper pentru orașul și timpul 
nostru. Sau, după cum spune, un cunoscut artist britanic 
din zilele noastre: „a obține excelența nu este o profesie, 
ci o datorie morală”. 
 Educarea tinerilor nu este numai un 
proces  complex și riguros, mereu provocator și 
permanent, într-o continuă evoluție, ci și o                 
căutare în comun a sensului în viața omului, o 
comuniune a tuturor minților interesate în 
descoperirea, promovarea și valorizarea științei 
și a spiritului creator, necesare unei societăți 
moderne. 
 Am convingerea că școala noastră va deschide 
noi oportunități privind modernizarea demersului 
didactic si a managementului școlar și va contribui la 
dezvoltarea creativității și a abilităților practice ale 
elevilor noștri. 
 Vreau să le mulțumesc tuturor cadrelor didactice 
care au contribuit și încă o mai fac la formarea temeinică 
a elevilor noștri, care au ales ca această instituție să le fie  
«casă a cunoașterii»,  pentru importante etape ale vieții. 

 Vă mulțumesc, vă felicit și vă doresc sănătate și 
mulți ani frumoși!”

HOGAŞ 144

 Marţi, 8 noiembrie 2022, avându-i pe Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril protectori, am avut ocazia să 
vorbim despre ce facem, ce simţim şi ce ne dorim să 
reprezinte, mai departe, această şcoală de învăţătură şi 
formare.
 Evenimentul a avut loc în sala CDI a colegiului 
nostru, în prezența profesorilor și elevilor hogășeni, 
precum și a invitaților noștri speciali – reprezentanți ai 
autorităților locale și parteneri din sfera educației și a 
culturii.

COLEGIUL NAŢIONAL „CALISTRAT HOGAŞ” TECUCI 
- 144 de ani de TRADIŢIE ŞI PERFORMANŢĂ -

 Părintele Petru Ojog a început cu săvârșirea unei 
emoționante slujbe de pomenire, în cinstea memoriei 
patronului nostru cultural – Calistrat Hogaș, precum și a 
dascălilor și a generațiilor de elevi care au studiat în 
acest loc. Au urmat o slujbă de mulțumire și un scurt 
cuvânt apreciativ al părintelui, referitor la recunoașterea 
meritelor 
 Prezentatorii, elevii clasei a X-a A, Aura 
Pohrib și Răzvan Popa, au urat „Bun venit!” tuturor 
celor prezenți și au anunțat discursul omagial al                  
domnului director, prof. Iulian-Cătălin Filimon. 
Într-o notă distinsă, domnul director a vorbit despre                        
multitudinea oamenilor extrem de valoroși care au 
învățat aici și au dus renumele colegiului nostru peste 
tot în lume. Au fost adresate alese mulțumiri colegilor, 
elevilor și tuturor celor care au sprijinit activitatea 
deosebită din cadrul C.N.C.H.
 Doamna director adjunct, prof. Oana 
Marin, a continuat cu un discurs cald, emoționant 
despre munca de profesor, responsabilitatea formării 

unor caractere frumoase, precum și despre                             
recunoașterea meritelor elevilor noștri.

 Apoi, a fost rândul președintelui al CȘE – 
Vlad Prisecaru (a IX-a C) să-și prezinte pe scurt 
viziunea și misiunea în noul mandat, însoțite de 
mulțumiri pentru sprijinul acordat. 
 Anul acesta, în semn de profundă apreciere, 
conducerea colegiului nostru a decis premierea școlilor 
care ne-au oferit cei mai mulți elevi. Astfel, domnul 
director Filimon a acordat diplome de excelență 
următoarelor școli, reprezentate de domnii și doamnele 
directori: Școala nr. 11, Tecuci – director Cristian 
Stănilă, Școala nr. 10, Tecuci – director Florentina 
Golea și Școala nr. 1, Matca – director Mariana Vulpe.
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unor caractere frumoase, precum și despre                             
recunoașterea meritelor elevilor noștri.

 Au urmat profesori ai colegiului nostru, 
Adriana Ciocănel, Mariana Ifrim, Gabriela 
Tudor, Carmen Angheluță, Aurel Taciu – care au 
oferit diplome elevilor noștri, dar și ai altor școli 
locale, pentru participarea și obținerea de premii la 
diferite concursuri științifice cu tradiție sau competiții 
sportive. 

 Festivitatea a fost întregită de o serie de 
momente artistice, care ne-au transmis o stare de                                    
bucurie deosebită. Elevele – Alina Bârgăoanu (a 
XII-a F), Roxana Dănceanu (a X-a E), Alina 
Trifan și Andra Cruceanu (a XII-a C) ne-au                    
încântat cu interpretări vocal-instrumentale pline de 
energie, dar și de nostalgie. În final, domnul profesor 
Petru Ciobanu a încântat  audiența prin interpretarea 
de înaltă clasă a unor arii de operetă celebre.

 Adresăm mulțumiri tuturor celor care au                   
organizat această activitate de omagiere, dar și 
celor care au sprijinit-o prin prezență, prin 
implicare și entuziasm!
 Punând la un loc forţe şi energii ne dorim să 
facem din liceul nostru locul cel mai bun în care elevii 
să-şi descopere şi valorifice potenţialul, să-şi șlefuiască 
personalitatea şi inteligenţa şi să găsească uneltele cu 
ajutorul cărora pot obţine recompensele care să îi 
motiveze.
 Istoria colegiului nostru rămâne o sursă de 
putere şi inspiraţie în efortul generaţiilor actuale de 
obţine performanţa în educaţie.
 La mulţi ani hogăşenilor, de acum şi de 
altădată, şi fie ca promisiunile de azi să devină 
împlinirile de mâine!

Redacţia J.N.27
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 Adresăm mulțumiri tuturor celor care au                   
organizat această activitate de omagiere, dar și 
celor care au sprijinit-o prin prezență, prin 
implicare și entuziasm!
 Punând la un loc forţe şi energii ne dorim să 
facem din liceul nostru locul cel mai bun în care elevii 
să-şi descopere şi valorifice potenţialul, să-şi șlefuiască 
personalitatea şi inteligenţa şi să găsească uneltele cu 
ajutorul cărora pot obţine recompensele care să îi 
motiveze.
 Istoria colegiului nostru rămâne o sursă de 
putere şi inspiraţie în efortul generaţiilor actuale de 
obţine performanţa în educaţie.
 La mulţi ani hogăşenilor, de acum şi de 
altădată, şi fie ca promisiunile de azi să devină 
împlinirile de mâine!

Gustul culturii

 248 de pagini pline de întâmplări                            
fantastice, 15 mituri vikinge repovestite și 3                     
protagoniști marcanți: Odin - tatăl tuturor zeilor, 
înțelept și cutezător, Thor - fiul lui Odin, zeul tunetului 
și al fulgerului, apărătorul tărâmurilor Asgard și                   
Midgard (pământul nostru) și Loki -  frate de cruce cu 
Odin. Dacă și tu ai urmărit cu sufletul la gură aventurile 
eroilor Marvel, atunci rândurile următoare sunt pentru 
tine. 

Rareș Bratu (X E) recomandă „Mitologie Nordică”, de Neil Gaiman 

 Britanicul Neil Gaiman își demonstrează și de 
această dată măiestria de povestitor, așa cum a mai 
făcut-o și în trecut, cu: „Zei americani”, „Pulbere de 
stele”, „Coraline”, „Sandman”.
 
 Publicată la editura Arthur, cartea te va                          
introduce în fascinanta legendă a creației lumii, te va 
face părtaș la sfârșitul epocii zeilor (Ragnarok), dar și la 
luptele de putere dintre aceștia și uriași: Înainte de 
început nu exista nimic – nici pământ, nici ceruri, nici 
stele, nici cer: era doar o lume încețoșată, fără formă, și 
lumea focului ce arde mereu. La nord era Niflheim, 
lumea întunecată. Aici, unsprezece râuri otrăvitoare 
traversează ceața, toate izvorând din același puț aflat în 
centrul lumii, vârtejul ce vuiește numit Hvergelmir. 

 Vei afla cum a apărut pentru prima dată 
poezia (aceasta este povestea mea favorită), ce  
face Thor când îi dispare ciocanul, de ce și-a 
pierdut Odin un ochi, semnificația puternică a 
copacului înțelepciunii – Yggdrasil, precum și 
vicleniile lui Loki – cel mai deștept dintre zei.

 Spre deosebire de alte mitologii - unde zeitățile 
sunt niște ființe nemuritoare,  perfecte, divine și                        
atotputernice, zeitățile scandinave prezentate aici se 
apropie mult mai mult de oameni, având defecte,                         
complexe, ba chiar pot muri: Frey se îndreaptă spre 
monstruosul Surtr, care arde. Imensa sabie în flăcări a 
lui Surtr arde chiar și când își ratează ținta. Frey luptă 
cu sârg, însă va fi primul zeu căzut din tribul Aesir: 
sabia și armura lui nu fac față sabiei în flăcări a lui 
Surtr. Frey va muri cu dorul și regretul de a-și fi                
pierdut sabia, cea pe care i-o dăruise lui Skirnir cu 
multă vreme în urmă, ca să obțină dragostea lui Gerd. 
Sabia i-ar fi adus salvarea.

 Recomand „Mitologie nordică” pentru stilul 
captivant al autorului, pentru maniera atractivă în 
care sunt prezentate peripețiile zeităților, dar și 
pentru faptul că este o carte ușor de citit. Accesibilă 
pentru iubitorii genului fantasy, dar și pentru cei 
care vor să-și îmbogățească cultura generală, poate fi                       
acompaniată cu succes de „Mitologia română”-                       
Antoaneta Olteanu.

 Pe câmpul de luptă numit Vigrid, zeii vor cădea 
în lupta cu uriașii gheții, iar uriașii gheții vor cădea în 
lupta cu zeii. Morții vii ai lui Hel vor împânzi pământul 
când își vor găsi sfârșitul și nobilii einherjari vor zăcea 
alături de ei pe pământul înghețat, cu toții morți pentru 
ultima oară, sub cerul cețos lipsit de viață, și nu se vor 
mai ridica, nu se vor mai trezi să lupte niciodată.
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 Spre deosebire de alte mitologii - unde zeitățile 
sunt niște ființe nemuritoare,  perfecte, divine și                        
atotputernice, zeitățile scandinave prezentate aici se 
apropie mult mai mult de oameni, având defecte,                         
complexe, ba chiar pot muri: Frey se îndreaptă spre 
monstruosul Surtr, care arde. Imensa sabie în flăcări a 
lui Surtr arde chiar și când își ratează ținta. Frey luptă 
cu sârg, însă va fi primul zeu căzut din tribul Aesir: 
sabia și armura lui nu fac față sabiei în flăcări a lui 
Surtr. Frey va muri cu dorul și regretul de a-și fi                
pierdut sabia, cea pe care i-o dăruise lui Skirnir cu 
multă vreme în urmă, ca să obțină dragostea lui Gerd. 
Sabia i-ar fi adus salvarea.

 Recomand „Mitologie nordică” pentru stilul 
captivant al autorului, pentru maniera atractivă în 
care sunt prezentate peripețiile zeităților, dar și 
pentru faptul că este o carte ușor de citit. Accesibilă 
pentru iubitorii genului fantasy, dar și pentru cei 
care vor să-și îmbogățească cultura generală, poate fi                       
acompaniată cu succes de „Mitologia română”-                       
Antoaneta Olteanu.

 Pe câmpul de luptă numit Vigrid, zeii vor cădea 
în lupta cu uriașii gheții, iar uriașii gheții vor cădea în 
lupta cu zeii. Morții vii ai lui Hel vor împânzi pământul 
când își vor găsi sfârșitul și nobilii einherjari vor zăcea 
alături de ei pe pământul înghețat, cu toții morți pentru 
ultima oară, sub cerul cețos lipsit de viață, și nu se vor 
mai ridica, nu se vor mai trezi să lupte niciodată.

GUSTUL CULTURII

 În „Obstacolul este calea”, Ryan Holiday aduce în 
atenția cititorilor stoicismul, „arta străveche de a                 
transforma încercările în reușite”. Folosindu-se de 
poveștile de viață ale unor oameni cunoscuți - actori, 
oameni de afaceri, politicieni, sportivi, dar și ale unor 
filosofi, autorul a creeat o carte practică,  menită să-i 
ajute pe toți cei care nu știu cum să gestioneze piedicile. 

 Cu o experiență bogată în domeniile 
creative (relații publice, marketing,                               
mass-media, antreprenoriat), Holiday ne  amintește 
că drumul către succes nu este întotdeauna o linie 
dreaptă, previzibilă, constant ascendentă. Toată 
lumea întâmpină dificultăți pe drumul vieții, 
foarte mulți dintre noi avem parte de probleme 
care apar zilnic. Succesul, însă, este atins, de cei 
care nu renunță, de cei care încearcă mereu să 
găsească o soluție alternativă, să transforme 
obstacolul într-o oportunitate de creștere și 
învățare.

 Puncte tari? Am apreciat scriitura potrivită 
nevoilor cititorilor contemporani, mai ales în contextul                   
vremurilor instabile pe care le trăim. Reziliența a                       
devenit leit-motivul secolului XXI, o valoare supremă pe 
care trebuie să o integrăm în planul nostru de                                 
supraviețuire și adaptare continuă la toate provocările 
viitoare. Iar Holiday ne propune tocmai această 
abordare, a schimbării percepției și a atitudinii                               
referitoare la obstacole și eșecuri: „Obstacolul din cale 
devine calea. Niciodată să nu uităm – cu fiecare obstacol 
avem oportunitatea de a ne îmbunătăți condiția.” 
 Informațiile sunt prezentate succint, existând 
multe exemple de persoane care au trecut prin situații 
care păreau fără ieșire, dar care au reușit să le depășeas-
că: Steve Jobs, Barack Obama, George Clooney, dar și 
Thomas Edison, George Washington, Marcus Aurelius. 
„Concentrează-te pe acest moment, nu pe monștrii care 
s-ar putea sau nu să existe în viitor” este îndemnul care 
mi-a rămas atât de viu în minte și care mi-a oferit doza 
potrivită de curaj și motivație.

 Recomand cartea tuturor celor care nu știu cum 
să se raporteze la greutățile din viața de zi cu zi, dar și 
celor care doresc să descopere și să înțeleagă stoicismul 
dintr-o carte care face informația extrem de accesibilă. 
Lecțiile care își păstrează valabilitatea în timp constituie, 
de asemenea, un argument puternic.
 Alte cărți care vorbesc despre utilitatea adoptării 
stoicismului ca mod de viață într-o eră postmodernă 
sunt: „Inamicul este egoul” și “Courage is calling”, scrise 
de Ryan Holiday, precum și “Meditații”, de Marcus 
Aurelius.
 Pentru a transforma lectura acestei cărți într-o 
experiență memorabilă, vă recomand să ascultați și    
podcasturile aceluiași Holiday: „Daily stoic”.
 

Dragoș Nedelcu (XI E) recomandă „Obstacolul este calea”, de Ryan Holiday
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 Puncte tari? Am apreciat scriitura potrivită 
nevoilor cititorilor contemporani, mai ales în contextul                   
vremurilor instabile pe care le trăim. Reziliența a                       
devenit leit-motivul secolului XXI, o valoare supremă pe 
care trebuie să o integrăm în planul nostru de                                 
supraviețuire și adaptare continuă la toate provocările 
viitoare. Iar Holiday ne propune tocmai această 
abordare, a schimbării percepției și a atitudinii                               
referitoare la obstacole și eșecuri: „Obstacolul din cale 
devine calea. Niciodată să nu uităm – cu fiecare obstacol 
avem oportunitatea de a ne îmbunătăți condiția.” 
 Informațiile sunt prezentate succint, existând 
multe exemple de persoane care au trecut prin situații 
care păreau fără ieșire, dar care au reușit să le depășeas-
că: Steve Jobs, Barack Obama, George Clooney, dar și 
Thomas Edison, George Washington, Marcus Aurelius. 
„Concentrează-te pe acest moment, nu pe monștrii care 
s-ar putea sau nu să existe în viitor” este îndemnul care 
mi-a rămas atât de viu în minte și care mi-a oferit doza 
potrivită de curaj și motivație.

 Recomand cartea tuturor celor care nu știu cum 
să se raporteze la greutățile din viața de zi cu zi, dar și 
celor care doresc să descopere și să înțeleagă stoicismul 
dintr-o carte care face informația extrem de accesibilă. 
Lecțiile care își păstrează valabilitatea în timp constituie, 
de asemenea, un argument puternic.
 Alte cărți care vorbesc despre utilitatea adoptării 
stoicismului ca mod de viață într-o eră postmodernă 
sunt: „Inamicul este egoul” și “Courage is calling”, scrise 
de Ryan Holiday, precum și “Meditații”, de Marcus 
Aurelius.
 Pentru a transforma lectura acestei cărți într-o 
experiență memorabilă, vă recomand să ascultați și    
podcasturile aceluiași Holiday: „Daily stoic”.
 

Cinematop
Fără armă în linia I (2016) – Omenia va salva lumea

 Un film profund, o remarcabilă poveste de viață, 
o tragedie petrecută cu mulți ani în urmă, dar care ne 
marchează chiar și în prezent. Acțiunea se bazează 
pe fapte reale din viața medicului-soldat                    
Desmond Doss, care a luptat în armata                        
americană în timpul celui de-Al Doilea Război 
Mondial. Acest om de un curaj deosebit, duce 
lupta în propriul său fel: alege să meargă                      
complet neînarmat pe câmpul de bătălie, având 
un ideal de la care refuză să se abată: trebuie 
să-și păstreze umanitatea mai presus de orice. Și 
demonstrează aceasta din plin, salvând atât viețile                
colegilor săi de armă, cât și pe cele din tabăra adversă.
 Atingând teme puternice precum: dragostea, 
prietenia, credința, încrederea în sine, demnitatea,        
durerea, curajul și teama, regizorul Mel Gibson reușește 
să ne atingă și inimile într-un mod aparte. Lecția pe care 
eu am primit-o este următoarea: Oricât de grea ni 
s-ar părea o situație, să ne străduim să o 
înfruntăm cu demnitate, bazându-ne pe forțele 
proprii și crezând mereu în noi înșine. 

 Ecranizarea impresionează și prin jocul actorilor 
– Andrew Garfield este un erou credibil, captivant,                 
memorabil, mai ales în unele scene de un puternic 
impact emoțional și vizual.
 Recomand cu toată inima „Fără armă în linia I”! 
Și noi trăim, iată, vremurile unui război care se duce la 
granițele țării noastre și care pare să nu se termine prea 
curând. Nu în cel mai bun mod posibil, în orice caz.
 Cred cu tărie în necesitatea vizionării acestui film 
de cât mai mulți tineri, pentru că ne dă un impuls 
spre a înțelege drama unui război și felul în care 
aceasta poate transforma mințile și                            
comportamentele oamenilor. De asemenea, poate 
fi un bun prilej de a privi înlăuntrul nostru, de a ne 
cerceta conștiința, de a ne descoperi uriașa voință de a 
face binele – pentru a putea depăși chiar și cele mai 
negre situații de criză.

Andrei Dimofte, 
Media Team, (XII E)30
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 Ecranizarea impresionează și prin jocul actorilor 
– Andrew Garfield este un erou credibil, captivant,                 
memorabil, mai ales în unele scene de un puternic 
impact emoțional și vizual.
 Recomand cu toată inima „Fără armă în linia I”! 
Și noi trăim, iată, vremurile unui război care se duce la 
granițele țării noastre și care pare să nu se termine prea 
curând. Nu în cel mai bun mod posibil, în orice caz.
 Cred cu tărie în necesitatea vizionării acestui film 
de cât mai mulți tineri, pentru că ne dă un impuls 
spre a înțelege drama unui război și felul în care 
aceasta poate transforma mințile și                            
comportamentele oamenilor. De asemenea, poate 
fi un bun prilej de a privi înlăuntrul nostru, de a ne 
cerceta conștiința, de a ne descoperi uriașa voință de a 
face binele – pentru a putea depăși chiar și cele mai 
negre situații de criză.

sPORT

 Luptele sunt o disciplină sportivă olimpică, în 
care doi adversari se înfruntă direct, folosindu-și forța 
fizică și tehnica pentru a câștiga puncte prin diverse 
metode de punctaj. Deși am putea considera că este un 
sport care se adresează în principal băieților, în                        
rândurile de mai jos veți afla povestea unei fete care a 
făcut istorie în acest domeniu.
 Eleva colegiului nostru - Dezyre Ștefania Lefter 
(clasa a VII-a) este dovada feminității pline de forță, 
energie și ambiție. La doar 13 ani, are în portofoliul 
personal zeci de medalii de la diferite competiții de 
Lupte Libere Feminine.
 Dezyre și-a început călătoria motivată de dorința 
de a slăbi. A încercat balet, handbal și zumba, însă nu se 
simțea atrasă de nimic. Așa că, îndrumată de părinți, a 
pășit la primul antrenament de lupte libere la vârsta de 9 
ani. După prima interacțiune cu acest sport, a hotărât că 
asta vrea să facă în continuare și asta este marea ei                    
pasiune.
 Prima recunoaștere a eforturilor sale a obținut-o 
după numai o lună  și jumătate de antrenamente 
intense, câștigând Medalia de Argint - Locul 2 la                      
Concursul Național de Juniori (ediția a IV-a, Medgidia, 
2019). Astfel, și-a adjudecat titlul de Vice campioană 
națională. 

Povestea unei luptătoare - Dezyre Lefter

te dezvolți și pe plan psihic. Când sunt la antrenamente, 
mă simt în lumea mea, mă relaxez, mă descarc                 
emoțional, simt pace!”

 „Luptele m-au ajutat să mă dezvolt pe plan fizic: 
am ajuns la kilogramele dorite, am dobândit masă                         
musculară și rezistență. Dar pentru lucrurile acestea poți 
merge la sală, fără să practici un sport de performanță. 
Sporturile de contact aduc, însă, ceva în plus: te ajută să 

 Anul acesta a obținut 6 medalii la diferite                      
campionate, dintre care le menționăm pe următoarele: 
Medalia de Aur la Cupa Micului Luptător (Călărași, 
2022) și Medalia de Aur – Locul I în Finala                                  
Campionatului Național Feminin U13, Aptitudini                
(Constanța, 2022).

 „Fac lupte libere pentru că acesta e hobby-ul 
meu, asta este ceea ce îmi place să fac, iar sentimentul de 
fericire pe care îl simți atunci când ești premiat nu poate 
fi exprimat în cuvinte!”

 Pe lângă susținerea familiei sale, a avut parte și 
de sprijinul necondiționat al domnului antrenor Lucian 
Militaru-Pădure (Club Sportiv Vipguard, Tecuci), despre 
care spune: „Fără el nu aș fi ajuns până aici. El este al 
doilea tată pentru mine.”
 Dacă și voi vreți să începeți să practicați un sport, 
tânăra vă recomandă antrenamentele zilnice, mâncarea  
sănătoasă, odihna suficientă, dublate de pasiune și 
voință.
 O felicităm pe Dezyre pentru frumoasele                         
rezultate obținute de-a lungul anilor și îi dorim mult 
succes în continuare!

Nicoleta Rotaru, 
Media Team (X E)31
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 Anul acesta a obținut 6 medalii la diferite                      
campionate, dintre care le menționăm pe următoarele: 
Medalia de Aur la Cupa Micului Luptător (Călărași, 
2022) și Medalia de Aur – Locul I în Finala                                  
Campionatului Național Feminin U13, Aptitudini                
(Constanța, 2022).

 Pe lângă susținerea familiei sale, a avut parte și 
de sprijinul necondiționat al domnului antrenor Lucian 
Militaru-Pădure (Club Sportiv Vipguard, Tecuci), despre 
care spune: „Fără el nu aș fi ajuns până aici. El este al 
doilea tată pentru mine.”
 Dacă și voi vreți să începeți să practicați un sport, 
tânăra vă recomandă antrenamentele zilnice, mâncarea  
sănătoasă, odihna suficientă, dublate de pasiune și 
voință.
 O felicităm pe Dezyre pentru frumoasele                         
rezultate obținute de-a lungul anilor și îi dorim mult 
succes în continuare!


