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      Patru ani aproape s-au încheiat, de parcă au zburat, mai ieri eram boboc. O etapă aproape parcursă, a 

rămas decât o treaptă şi cea mai grea, bacalaureatul, sau cum mai este numit: „examenul maturităţii”. Pentru 

mine liceul a însemnat, de fapt, acest examen, iar în timpul probelor nu voi face decât să redau ceea ce am 

acumulat. În tot acest timp nu mi-am uitat scopul pe care mi l-am propus de când am pornit la drum alături de 

dascălii nostril: dorinţa de a face performanţă şi de a aduce numele liceului nostru în top, atât la nivel local, 

judeţean cât şi naţional. Pare a fi o pierdere de timp, nu? Să stai să înveţi pentru câteva diplome?! Însă acele 

diplome atestă faptul că nu am trecut în van prin toţi aceşti ani de liceu! Cu ce motiv? Ei bine, motivul cel mai 

important este depăşirea propriilor puteri, a concura cu tine însuţi înseamnă cu adevărat cea mai mare provocare 

din această călătorie, pe care eu o numesc: „viaţă”.  

Am învăţat ceva folositor în această perioadă de timp? Da, cu siguranţă, am învăţat să fiu om, să 

tolerez, să înţeleg, să analizez şi ,în momentul oportun, să acţione. Cineva drag mi-a spus: „Măsoară de o mie 

de ori şi taie o singură dată” . Am pornit de la premisa: Toți suntem oameni, și pentru că diferenţe sunt la tot 

pasul - de natură socială, morală şi economică şi aşa mai departe - am ajuns să nu judec o carte după copertă, iar 

totul se rezumă la a fi prieteni între noi şi nu rivali pentru a nu ne despărţi într-un mod nefiresc la sfârşit de 

clasa a XII-a.  

       Au fost şi momente mai mult sau mai puţin plăcute, dar viaţa fără greutăţi nu ar mai avea rost, unde ar mai 

farmecul şi distracţia? Momentul în care îţi spui că mai ai puţin şi clachezi, acel moment de cumpănă când 

decidem dacă vrem să ne depăşim limitele sau nu, în speţă dacă vrem să facem ceva cu adevărat constructiv cu 

noi înşine. Şcoala înseamnă mai mult decât informaţie teoretică, înseamnă o mare familie, promovează valori 

pe care mulţi dintre noi nu le apreciem, aici interacţionăm, comunicăm, trăim ore bune din viaţa noastră şi totul 

este cu un motiv, fiecare dintre noi îl descoperă pe parcurs. 

    Drag elev al Colegiului Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, îţi adresez o serie de întrebări la care să-ţi 

răspunzi : Cum ai ajuns la acest liceu? De ce ai venit să studiezi? Îţi asumi ceea ce faci? Ai un ţel în această 

viaţă? Eu mi-am pus aceleaşi întrebări şi mi-am asumat alegerile, şi acest lucru se reflectă în activitatea mea atât 

în plan personal cât şi profesional.  

     În încheiere, sunt sigur de ce anume trebuie să fac, şi toată viaţa voi căuta să progresez. Eu am descoperit 

acele cuvinte potrivite, dar tu? 

Gabriel Lazăr - a XII-a A 

 

"Ce ți-e nene și cu clasa a 12 a ... Așează-te comfortabil să-ți povestesc puțin. 

Când auzi deja "de a 12a", primul lucru la care te gândești este bacul, corect?  

E destul de normal să îți faci câteva griji, dar doar pe moment. Orice adolescent va avea ca punct de 

plecare în viață rezultatele obținute la bac; se va judeca singur, va fi judecat de alții, va fi acceptat sau exclus 

din anumite grupuri sociale. Aici vor contribui educația și alegerile pe care le va face. 

Am menționat de libertatea de a alege, într-adevăr, va avea acest drept, dar niciodată nu se poate știi 

exact dacă înspre bine sau rău. 

De pe la vârsta de la care crezi că ești major, de atunci apar adevărate încercări cum ar fi anturajele, 

descoperirea valorii banului; începi,în esență,să guști din viață. 

La această vârstă se mai poate vorbi și de dezvoltarea sentimentului de iubire față de o persoană pentru 

care simți că ai o atracție spirituală, o potrivire ca 2 piese într-un puzzle. La fel de bine pot apărea și decizii 

pripite... Nu mă bucur și nu doresc așa ceva nimănui, așa că ai grijă! Iubirea nu se rezumă numai la relații 

intime, ci gesturi de tandrețe, oferirea afecțiunii și ce vă mai trece prin cap. 

Toate acestea semnifică primii pași în ceea ce înseamnă cu adevărat viață, așa că ia aminte și nu uita, în orice 

privință, cu toții începem de jos!" 

Teodor Victor Sebastian – cls. XII A 

Profesor Coordonator: Neacșu Alina 
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      Cu toții dorim să devenim ceva în viață, dar pentru asta trebuie să muncești din greu. La început nu prea am vrut 

la această școală, dar îmi dau seama că am greșit: acum nu-mi pare rău că am optat pentru acest liceu, deoarece aici 

putem învăța o meserie cu care să ne câștigăm existența toată viața. 

      Pentru mine, acest liceu a reprezentat un prag spre maturitate. În prima zi mă simțeam foarte ciudat, pentru că 

aveam și foarte mari emoții. Patru ani pe care-i voi petrece alături de o clasă nouă și cu persoane de altă naționalitate. 

Dar pe parcursul timpului am realizat că nu puteam intra într-un liceu mai bun. Aici atmosfera este una amicală, fără 

conflicte grave, domnii și doamnele profesoare ne respectă și sunt alături de noi, și cu siguranță vor fi și în momentul 

în care vom da bacalaureatul. Impresia mea despre acest liceu este bună, deoarece se respectă regulile și există 

seriozitate. Le mulțumesc părinților că m-au influențat să merg la acest liceu. 

Am ales acest liceu deoarece mi-am propus să urmez o meserie în cadrul marinei. Am fost foarte încântată 

când am văzut că am reușit să intru aici și că am bifat una dintre dorințele mele. Bine-nțeles ca orice elev de clasa a 

IX-a am niște așteptări de la această nouă etapă din viața mea . Îmi doresc să îmi fac cât mai mulți prieteni, să încerc 

să mă remarc prin tot ceea ce pot face bun. Cum mulți au spus că este un liceu de băieți și că este greu ca o fată să 

facă față, s-au înșelat. Este un liceu foarte frumos, de unde, chiar avem multe de învățat, iar copii sunt foarte drăguți. 

Se zice că anii de liceu sunt cei mai frumoși ani din viață, aici se leagă adevăratele prietenii și chiar vreau să mă 

bucur din plin de ei. 

              Țăranu Violeta Alexandra - IX A 

Acest liceu a fost în topul preferințelor mele pentru că de când eram foarte mic îmi plăcea să aflu 

despre cum funcționeayă vapoarele și îmi plăcea foarte mult să fiu aproape de apă. 

       Întrebarea copilăriei mele a fost: „De ce o piatră de câteva grame se scufundă în apă și un vapor de mii de tone 

plutește pe apă?” 

       Sper ca acest liceu să-mi dea un răspuns. 

       Meseria  de marinar este una frumoasă, interesantă și plină de provocări. 

       Experiența de licean care a început acum 3 luni mă face să-mi dau seama că alegerea făcută a fost bună. 

       Data de 12 septembrie a anului 2016 a fost o yi emoționantă atât pentru mine cât și pentru părinți.  

Am trecut cu emoție pragul liceului îmbrăcat în  uniformă personalizată cu însemnele liceului, gândindu-mă 

cu groază la dificultatea orelor, conștient că acum sunt alte cerințe și alte pretenții de la elevi. Mă gândeam cum va 

supraviețui un “boboc” unui an de liceu, dar iată-mă întreg și fericit. 

Tăria cu care fac față profesorii băieților – este un liceu de băieți! – îi fac niște profesori incredibili. 

Experiența de cămin este una foarte nouă pentru mine prin faptul că îți faci prieteni foarte repede și înveți să 

te descurci singur. 

Cam astea sunt câteva din motivele care m-au făcut să aleg acest liceu. Eu le-aș recomanda tuturor 

absolvenților clasei a VIII-a să aleagă acest liceu dacă își doresc cu adevărat să facă ceva cu viitorul lor. 

Roibu Marian – IX A 
 

O primă impresie a mea despre Colegiul Tehnic de Marină “Al.I.Cuza” a fost că există o mare 

majoritate de elevi foarte buni și îmi era foarte frică de integrare. 

După primele luni de liceu am observat că am multe în comun și cu cei din clasa mea dar și cu alți elevi din 

liceu. 

Știu povești spuse de foști elevi în care s-au legat prietenii extraordinare, care devin atât de strânse încât 

colectivul clasei devine o adevărată familie. 

Eu am ales acest liceu datorită „ferestrelor” pe care ți le deschide în viață, dar și cu speranța că prieteniile pe 

care le voi lega aici vor dăinui peste mările lumii. 

Nucu Andrei – IX A 
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Mă numesc Ilie Laurențiu Andrei, eu am ales să vin la „Colegiul Tehnic de Marină Al.I.Cuza” deoarece cred 

cu tărie că este un liceu de viitor. Singur am luat această deciyie, părinții dându-mi voie să-mi aleg liceul, fiind de 

părere că trebuie să-mi placă ceea ce fac, nu să fiu obligat. 

Ajungând aici, în prima zi de școală,după ce mi-am cunoscut colegii și în zilele ce au urmat și profesorii, m-

am convins că am luat decizia potrivită, aceea de a urma acest liceu. 

Sper, cu ajutorul părinților și mai ales al profesorilor, să termin cu bine ceea ce mi-am propus: cei patru ani 

de liceu. 

Ilie Laurențiu Andrei - clasa 
 

 

 

 

Şcoala este o instituţie fundamentală a unei  societăţi, care are un rol important şi educarea 

tinerei generaţii astfel încât fiecare absolvent să dispună de cunoştiinţe pe care să le folosescă 

în întreaga sa viaţă.  

 În primul rând, şcoala este definitorie pentru cariera oricărui tânăr. Eu am ales acest 

liceu deoarece aici sunt profesori care reuşesc să facă materia pe care o predau simplă, 

indiferent de dificultatea ei, reuşind să-mi modeleze caracterul, punându-mi întrebări, nu 

pentru a-mi arăta ceea ce nu ştiu, ci pentru a-mi deschide ochii asupra lucrurilor pe care le 

ştiu. Aici mă strigă pe numele mic şi-mi vorbesc cu blândeţe şi-mi arată calea spre cunoaştere 

şi mă stimulează să cunosc mai multe ca să mă pot pregăti pentru viaţă.  

 În al doilea rând vorbind la modul general, cred că mi-ar plăcea să devin marinar. Gândul să mă fac marinar 

a început să-mi dea târcoale din ce în ce mai mult.  

 Astă-vară am fost împreună cu familia la Porţile-de-Fier unde am avut posibilitatea să pilotez sub 

îndrumarea unui instructor o mică ambarcaţiune dar nu pot exprima în cuvinte ce sentimente traversează un om 

atunci când este la cârma ambarcaţiunii. 

 Am avut ocazia să cunosc îndeaproape câţiva marinari de cursă lungă. Ce oameni fascinanţi sunt! 

 Nu ştiu ce-mi rezervă viitorul, dar eu cred că este bine ca fiecare să-şi urmeze chemarea. Iar dacă va fi să 

devin marinar, îi asigur pe toţi că voi excela în această meserie şi că se pot baza pe mine în călătoriile prin toată 

lumea. 

Anghel Andrei  - IX  A 

   Primul an de liceu 

Scriu acest articol pentru a-mi preyenta opinia referitoare la viața unui elev de liceu, 

mai exact în primul an de liceu, cum sunt eu. Recunosc că prima fată m-am speriat deoarece 

nu cunoșteam pe nimeni și am început să mă simt singur dar după prima săptămână de liceu 

nu am mai simțit acest lucru. Făcusem cunoștință cu toți colegii de clasă și cu toți profesorii 

și ușor, ușor am început să mă integrez. Ceea ce m-a făcut să înțeleg care este diferența 

dintre școala generală și liceu este modul în care profesorii ne vorbesc; așteptările lor de la 

noi sunt mai mari decât în general, deoarece toți spun că am crescut și că, de acum, au 

așteptări mai mari de la noi. Să fiu sincer, eu credeam că liceul este la fel ca oricare altă 

școală, nu aveam niciun fel de așteptări dar pe parcurs mi-am creat foarte multe impresii și 

anume că există multe săli de clasă specialiyate pentru o anumită materie ca de exemplu: geografie, istorie, 

informatică, etc., ceea ce nu aveam la școala din care am venit și mie mi s-a părut „WAU!”. Un alt lucru cu care 

sunt de acord este faptul că toți trebuie să purtăm uniformă, ceea ce ne face egali unul față de celălalt. Iar acu, ceea 

ce mă deranjează în liceu este faptul că pe unii nu îi interesează educația și încep să facă prostii sau se distrează ce 

și cum pot face ce vor ei. Un alt lucru care mă deranjează este faptul că trebuie să mă treyesc pe la 7.00 dimineața 

ca să ajung la timp la școală, dar acest lucru mă deranjeayă mai puțin. 

 Aceasta este părerea mea despre noua mea ipostază: aceea de licean. 

Streche IX D 
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LLLaaa   îîînnnccceeepppuuuttt   aaa   fffooosssttt   cccuuuvvvââânnntttuuulll………   

        
 
Tabelul lui Mendeleev 

Vi-l prezint eu,un elev 

Cu 8 grupe principale 

printre ele chiar metale 

 

Prima grupă, ca și titlu 

Are-n frunte mândrul 

Litiu 

Apoi 

Sodiu și 

Potasiu 

Rubidiu, Cesius și 

Franciu 

 

Sunt metale alcaline 

valența 1, se știe. 

E un grup eterogen 

Patronat de Hidrogen. 

 

A doua grupă, vezi bine 

6 membri ea conține. 

 

Beriliu, Magneziu, 

Calciu 

Stronțiu, Bariu și Radiu 

Sunt metale sănătoase 

alcalino-pământoase. 

 

 

Metaloizii din grupa 3 

Tot discută între ei 

Bor,Aluminiu și Galiu 

Cu Indiu și cu Taliu. 

Supărați, din câte știu 

Pe codașul Unnitriu. 

 

A 4-a grupă, nemetale 

Vorbește despre-

extemporale 

Carbon, Siliciu și Germaniu 

Staniu, Plumbul prea 

zbanghiu 

 

Colorat cam fistichiu 

Au acum cu toți cologviu 

Susținut chiar de Fleroviu 

 

Grupa 5, din principale 

Conține doar nemetale: 

Azot, Fosfor și Arsen, 

Antimoniu, Bismut ce-n 

Unnilpentium se susține 

Au pretenții, dar puține 

 

Grupa 6 e prezentă 

Și e foarte exigentă 

Oxigen, Sulf și Seleniu 

Telur, Poloniu, Livermoniu. 

Grupa 7, țin-te bine 

6 nume ea conține. 

Fluorul, Clorul, Bromul, 

Iodul 

Vor să descifreze codul. 

Astatiniul, Ununseptium 

Se frământă, nu știu cum 

Să găsească o soluție 

Pașnic, fără revoluție. 

 

Ca niște halogeni isteți, 

Memorați-i dacă vreți! 

A 8-a grupă-i tare mândră 

Căci gaze nobile ea are 

Trimit cu gândul doar la 

soare 

Heliu, Neon, Argon, 

Kripton, 

Xenon, Radon și 

Unniloctium. 

 

Am scris 13 strofe ușor 

m-am încurcat puțin la Bor 

În rest a mers ca un geniu 

Vreau un 10 ca și premiu. 
 

Murat Eren -  X A 

           
Deseori, în viața fiecăruia dintre noi, apar anumite momente de “cumpănă” în care pur 

și simplu stagnăm într-un anumit punct… și uite așa îți pui întrebarea: “Cine sunt eu? Ce fac și 

de ce fac asta?” Răspunsul este tot la tine însuți. De fiecare data când îți dorești să renunți, 

amintește-ți de ce ai început. 

Această motivație depinde extreme de mult de modul de gândire al fiecăruia. Ca fost 

sportiv de performanță, pot spune că motivația era cea mai importantă parte din pregătirea mea 

pe toate planurile. 

Citatul meu motivational preferat, este din filmul Rocky Balboa: “Undeva de-a lungul 

timpului, te-ai schimbat și ai încetat să mai fii tu. Ai lăsat oamenii să arate cu degetul spre tine 

și să îți spună că nu ești bun. Și când luicrurile au început să meargă prost ai căutat ceva sau pe 

cineva pe care să arunci vina pentreu că lucrurile merg prost.  

Lumea nu este tot timpul însorită și plină de curcubee. Lumea poate fi un loc dificil și 

plin de răutate. Și nu mă interesează cât de dur esti, te va lovi și te va tine la pământ veșnic, 

dacă o lași. 

Nici eu, nici tu, nimeni nu poate lovi așa puternic cum te lovește viața. 

Dar nu e vorba despre cât de tare poți să lovești ci despre cât de tare poți să fii lovit și 

să continui să mergi înainte. 
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Așa se câștigă luptele. Acum, dacă știi cât valoreyi du-te în lume și cere ceea ce valorezi. 

Dar trebuie să fii dispus dă fii lovit. Și nu ai voie să arăți cu degetul și să spui că nu ești ceea ce vrei să fii 

din cauya altora. 

Lașii fac asta iar tu nu ești laș. Ești mai bun de atât. 

Eu te voi iubi orice ar fi. 

Dar până nu începi să crezi în tine, nu ai o viață.” 

Fii mândru cu tine însuți, fă ceea ce vrei și ceea ce ai de făcut și nu lăsa pe nimeni să te judece. Dă tot ce ai 

mai bun din tine și ai să reușești în orice îți propui. 

În primul rând trebuie să-ți demonstrezi ție însuți ceea ce poți, iar apoi, reyultatele și mândria nu-ți vor 

putea fii luate de nimeni. 

Sursa: internet               Ardeleanu Andrei – IX A 

 
Schițe …. 
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În perioada 27 septembrie -29 octombrie 2016,  elevii claselor aX a A şi a XI a A au desfăşurat activităţi în 

cadrul Proiectului „ Elevi pe 2 roţi”. 

Institutul Intercultural Timişoara este partenerul din România al Programului internaţional de schimburi în 

domeniul educaţiei civice CIVITAS, iniţiat şi coordonat de Center for Civic Education, S.U.A. Programul  

CIVITAS include parteneri din peste 50 de ţări din Europa, America de Nord, America de Sud, Africa şi Asia. În 

cadrul Programului CIVITAS, România face parte dintr-un parteneriat ce include organizaţii din Florida, Texas, 

Mississippi şi Ungaria, coordonat de Florida Law-Related Education Association.          

   Proiectul vizează implicarea elevilor în rezolvarea unor probleme la nivelul comunităţii locale.  
 

  
             Discuţii în clasă                          Centraliazarea problemelor 
 

Problema a fost dezbătută la nivelul claselor a X-a A şi a XI-a A. Discuţiile au fost cu rol critic la adresa 

infrastructurii oraşului printre care putem aminti lipsa benzilor pentru biciclişti sau spitalele în număr insuficient 

pentru a oferi servicii de calitate cetăţenilor. Pe de altă parte elevii s-au arătat intrigaţi de ideea de a veni la liceu 

folosind cel mai economic mod de deplasare şi acela fiind transportul pe bicicletă şi au adus în discuţie propunerea 

implementării unor standuri de biciclete pentru liceu. Discuţiile au atins şi subiecte sensibile, cum ar fi sistemul de 

educaţie în privinţa finanţării actului educativ problema fiind identificată prin lipsa dotărilor necesare şcolii. De 

asemenea, anumiţi elevi şi-au arătat nemulţumirea lipsei internetului în cămin pentru a facilita căile comunicative şi 

un acces mai facil la informaţii.  

În cadrul adunării celor două clase s-a votat unilateral alegerea numelui echipei, care este  “Elevi pe 2 roţi”.  

 
 

În urma dezbaterilor la care au participat cele două clase, a fost trimis un memoriu către doamna director 

semnat de către toţi elevii implicaţi.  

În final problema pe care elevii noştri şi-au dorit să o rezolve s-a desfăşurat la nivel şcolar şi anume 

confecţionarea în viitorul apropiat unui suport de biciclete în curtea liceului. 

Elevii claselor a X-a A şi a XI-a A 

Prof. coordonator Filipovici Florentina 
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Colegiul Tehnic de Marină ”Al. I. Cuza”   

din Constanța este înscris în  campania de 

conștientizare, responsabilitate socială și 

colectare selectivă Baterel și Lumea NON–E 

organizator Asociaţia ENVIRON în parteneriat 

cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor cât 

şi cu Ministerul Educaţiei Naţionale   încă din 

2013, coordonatori  d-na director Negreț Iuliana, 

prof. Șerban Maria.  

 Anul acesta liceul nostru a colectat o 

tona şi jumătate  de deșeuri electrice și 

electronice obținând locul I pe țară – o excursie 

în Italia ( 10 elevi + 1 profesor) în parcul de 

distracţii Gardaland din nordul Italiei  în 

perioada 9-11 septembrie 2016. Elevii care au 

fost selectați de profesorii coordonatori sunt : 

Gani Ayla, Constantinescu Maria, Pariş 

Valentin, Şerban Florian, Agachi Andrei, 

Frunză Alin, Zaluschi Alexandru, Murat 

Eren, Mîndrilă Crisitian, Sima Marian. 

 

Iată impresiile noastre după excursia ce a avut 

loc în luna septembrie:  

În această excursie minunată am avut două mari 

realizări:  a fost prima dată când am călătorit cu  

avionul şi  plecarea într-o altă ţară străină, mai 

ales într-un parc de distracţii numit 

GARDALAND. Ne-am distrat, am cântat, am 

socializat, am cunoscut noi  oameni. Oboseala 

sau statul la coadă au fost înlăturate prin buna 

dispoziţie a elevilor care au cântat, au râs, au 

spus glume, etc.  A meritat din plin! 

               Profesor coordonator : Serban Maria 

,,În opinia mea, această excursie a fost 

una foarte frumoasă (dar mai ales foarte 

interesantă). Zborul cu avionul a fost cea mai 

tare experienţă pe care nu credeam să o trăiesc 

prea curând. Faptul că am simţit pe pielea mea 

zborul printe nori şi am avut parte de marile 

emoţii ale decolării au trezit în mine o mare 

cantitate de andrelanină.  În al doilea rând, 

colectivul cu care am călătorit a fost 

extraordinar. Din momentul în care am 

interacţionat cu aceştia m-am simțit foarte bine. 

Ne-am obişnuit unul cu altul din prima şi toţi au 

fost foarte de gaşcă. Totodată, amuzamentul nu a 

lipsit nici măcar o secundă din aceste trei zile. În 

concluzie, această excursie a fost extraordinară şi 

cred că oricine s-ar fi simţit norocos să participe 

la acest proiect.“     Mîndrilă Crisitan - clasa 

XII A 

„Consider că această excursie a fost una inedită. 

Încă de la plecarea din Constanţa atmosfera era 

una foarte plăcută, noi bucurându-ne că avem 

prima călătorie cu avionul. Ajungând la 

aeroportul din Otopeni ne-am întâlnit cu ghidul 

nostrum, Izabela Cojanu fiind foarte amiabil şi 

îndrumându-ne cum nu se putea mai bine. În 

Italia am fost cazaţi la hotelul Eden Residence 

unde ne-am bucurat foarte tare că avem acces la 

piscină. În urmatoarea zi am plecat în parcul 

Gardaland, cutreierându-l aproape pe tot și 

distrându-ne împreună. În concluzie , a fost o 

aventură de neuitat unde nu a fost loc de nicio 

picătură de tristete.“    

                             Frunză Alin - clasa XA 

„Ce pot să spun? Doar cuvinte de laudă pentru 

Asociaţia Environ din cadrul proiectului Baterel , 

cea care ne-a oferit aceasta excursie de vis la 

Gardaland în Italia. Totul a fost peste asteptari! 

Călătoria cu avionul a fost superbă. Condiţiile de 

cazare au fost excepţionale, programul nostru 

organizat foarte bine până în cele mai mici 

detalii. Ne-am simţit foarte bine, ne-am distrat 

foarte bine. Am petrecut o frumoasă minivacanţă 
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împreuna cu colegii de liceu sub atenta 

îndrumare a dnei diriginte, Şerban Maria.“ 

 Constantinescu Maria clasa XII B 

 
„Excursia în Italia a fost una foarte reuşită. Pe 

lângă locurile minunate care ne-au încântat, mai 

precis, cel mai frumos parc de distracţii în care 

ne-am distrat foarte mult eu şi colegii mei, ne-am 

împrietenit şi cu cei de la Baia Mare, cel puţin eu 

pot spune că m-am înţeles foarte bine cu ei. 

Ghidul a fost foarte bine pregătit, oferindu-ne 

numeroase detalii despre locul vizitat. Vă 

mulţumim pentru clipele frumoase petrecute în 

această excursie şi pentru răbdarea şi înţelegerea 

pe care ne-aţi oferit-o!“ 

Pariş Valentin - clasa X B 

„Experienţa din Italia a fost una nouă şi 

uimitoare! De la drumul până acolo şi până când 

am ajuns înapoi acasă! Am cunoscut oameni noi, 

mi-am făcut prieteni, m-am distrat și am trăit 

senzaţii noi! Cireaşa de pe tort a fost parcul de 

distracţii GARDALAND! Senzaţii profunde de 

bucurie şi fericire! Parcul enorm şi extrem de 

frumos! Îndrumaţi de domnişoara Izabela am 

explorat parcul ! Mi-a plăcut foarte mult Mamut 

şi Tornado! Trebuie să ai curaj, nu glumă, să te 

dai în aşa ceva! Pe scurt mi-a placut, m-am 

distrat şi aş mai repeta o astfel de experienta! Şi 

ştiu cum o voi face: implicându-mă în proiectul 

Baterel!“ 

                          Sima Marian - clasa X A 

 

 
Săptămâna dedicată activităților extrașcolare s-a desfășurat la Colegiului de Marină “Alexandru Ioan Cuza” 

Constanţa, în perioada 17-21.10.2016. Nu am ales întâmplător această săptămână, ci datorită mai ales faptului că a 

fost și Ziua Școlii noastre. 

Așa că, dacă ar trebui să aleg cele mai frumoase momente, aș începe cu ziua de 17.10.2016 când corala 

“Marinarii verseli”formată din elevi ai claselor  IX-XII au susținut un concert de cântele patriotice pentru a marca 

acest moment aniversar. Alături de cor, elevii:  Pîrvulescu Gabriel - XI A, Păun Adrian - XI B şi Teodor Victor - 

XII A, au interpretat propriile creaţii. 

A fost o zi de neuitat datorită tuturor celor care au participat. 

 

Au urmat alte zile frumoase, cu activități la care elevii noștrii au participat: vizita pe fregata “Regina 

Maria” și “Bricul Mircea” le-a prilejuit ocazia de a întâlni marinari cu care au putut schimba impresii și care le-au 

oferit informații mai ales acelora care doresc să urmeze o carieră în acest domeniu. Vizita la Muzeul de Marină a 

completat acest “periplu” marin, pentru ca în ziua următoare să pornim într-o excursie.  

Așa că în data de 20.10.2016, profesorii Sița Iordache, Irina Pavel și Radu Paraschiv alături de elevi ai 

claselor IX B, IX C și alți doritori au pornit spre Tulcea. Punctele de atracție au fost Acvariul, mânăstirile Saon și 

Celic-Dere, apoi un popas în pădure, prilej cu care ne-am simțit mai aproape de natură. 

A fost o experiență deosebită care ne-a reamintit cum e să pornim la drum alături de o nouă generație de 

copii. Și simt că va fi un drum minunat!  

Prof.Dr. Sița IORDACHE 
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În cadrul programului educaţional „Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun”, un grup de 

elevi ai liceului nostru a vizitat nava americană USS Mount Whitney, care a acostat pentru câteva zile în 

portul Constanţa. A fost o experienţă unică pentru mulţi dintre noi, aceea de a păşi pe teritoriul american. 

În timpul vizitei la bordul navei, am avut parte de momente inedite, copleşitoare chiar, elevii au fost 

impresionaţi atât de dimensiunile navei, care are în total zece punţi, dintre care trei la suprafaţă, de 

echipamentele, dotările tehnice şi capabilităţile pe 

care le dezvoltă în funcţie de misiuni cât şi de 

profesionalismul marinarilor militari. 

 
Mount Whitney este cea mai complexă navă de comandament (este nava comandant a Flotei a VI-a 

americane), având la bord un sistem C4I (Comandă, Control, Comunicaţii, Computere şi Informaţii), ce îi 

permite să exercite comanda tuturor forţelor navale aflate în subordinea Comandamentului de la bord. 

Nava a fost construită în Şantierul naval Lockheed, în perioada 1981-1983, şi a intrat în serviciu în anul 

1985.Nava poartă numele Mount Whitney , după vârful unui munte din Sierra Nevada, California (cel mai 

înalt vârf din  Statele Unite, cu o altitudine de 4421 m). Mount Whitney poate transmite şi primi cantităţi 

mari de date securizate prin satelit de pe orice punct de pe Pământ, în cel mai scurt timp. Această 

tehnologie permite Centrului Comun de informaţii şi Centrului Comun de operaţiuni să furnizeze 

inteligenţa cea mai oportună şi sprijin operaţional în marină. 
Din 1981 până în 2005, Mount Whitney a servit ca deschizător de drumuri pentru comanda  Flotei 

a doua, flotei Atlanticului. La 12 noiembrie 2002, Mount Whitney a participat la  operaţia Enduring 

Freedom. Ea a acţionat ca post de comandă pentru Joint Task Force - Cornul Africii . Este unică şi prin 

prisma echipajului de la bord format din marinari militari cât şi marinari civili. Ea rămâne o navă 

comandant de război în Marina Statelor Unite, deşi mărimea echipajului ei a fost redus de la aproximativ 

600 de marinari la aproximativ 170 de ofiţeri şi marinari ai Marinei americane şi 155 de civili. În 

februarie 2005, Mount Whitney a plecat din Norfolk pentru Gaeta, Italia , unde a fost redenumită ca LCC / 

CCM 20 şi a preluat mandatul ca a VI-a navă amiral a flotei. În luna august 2008, Mount Whitney a 

activat în  Marea Neagră, pentru a furniza ajutor umanitar celor afectaţi de războiul ruso-georgian. 

Începând cu 19 martie 2011, Mount Whitney a servit în Marea Mediterană ca navă principală de comandă 

pentru punerea în aplicare a  Rezoluţiei 1973 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor 

Unite împotriva Libiei. 
Bibliografie: www.wikipedia.com                                                                     Prof.Irina PAVEL                            

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Whitney&usg=ALkJrhilS2Pp6DRaoKzAr2PfrMdlzKyM3g
https://en.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(U.S.)
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Enduring_Freedom&usg=ALkJrhgR33J8SGCSAeYiwTOylSWz2LqpNw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Enduring_Freedom&usg=ALkJrhgR33J8SGCSAeYiwTOylSWz2LqpNw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Combined_Joint_Task_Force_-_Horn_of_Africa&usg=ALkJrhitP4a0keK9sMpLLHbFA1mamVdweA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gaeta,_Italy&usg=ALkJrhhkxkv2KwK1L2nGx4vpHH4X_im-Pw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sea&usg=ALkJrhhOlzmNiFnqSxWFoN25b9XGg3t2jA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/2008_South_Ossetia_war&usg=ALkJrhj4NN9KdME7e14yw7o5PrIK12iYsg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_1973&usg=ALkJrhjcUCWaYNr2LVDJwiz_4OciZPMt3A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_1973&usg=ALkJrhjcUCWaYNr2LVDJwiz_4OciZPMt3A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_1973&usg=ALkJrhjcUCWaYNr2LVDJwiz_4OciZPMt3A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_1973&usg=ALkJrhjcUCWaYNr2LVDJwiz_4OciZPMt3A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_1973&usg=ALkJrhjcUCWaYNr2LVDJwiz_4OciZPMt3A
http://www.wikipedia.com/
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AAARRRTTTĂĂĂ      CCCOOONNNTTTRRRAAA      DDDRRROOOGGG   

Joi, 20 octombrie, în cadrul “Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” elevii clasei a XII-aA și a 

XII-aB, însoțiți de doamnele profesoare Luca 

Elena –Gabriela și Șerban Maria, au participat 

la conferința Tinerii și propriile lor valori,  pe 

tema Educație civică și Prevenirea 

consumului de droguri. Conferința a avut loc 

la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Casa de Cultură Constanța.  

Conferința face parte din Proiectul 

Național Cultural “Artă contra Drog”, fiind 

susținută de Gigel Lazăr, președintele 

executive al Centrului Internațional Antidrog 

și pentru Drepturile Omului România 

(CIADO). Acesta le-a vorbit adolescenților 

despre importanța dialogului cu părinții și profesorii lor, dar și despre efectele pe care le poate avea consumul de 

droguri, purtând sloganul campaniei antidrug: “Drogurile nu sunt periculoase pentru că sunt ilegale, drogurile sunt 

ilegale pentru că sunt  periculoase”.  

Un moment emoționant a fost prezentarea unui videoclip în care un tânăr consumator de droguri povestește 

despre cum a început toată drama lui și despre suferințele prin care a trecut. 

Președintele executiv, Gigel Lazăr, le-a vorbit tinerilor despre importanța comunicării copilului cu părinții: 

“Unii părinți amână mereu momentul, susținând că nu este încă vârsta potrivită pentru a discuta despre așa ceva, 

alții consideră că școala e cea care ar trebui să aducă în discuție astfel de probleme. Un lucru e sigur însă: 

comunicarea cu părinții este lucrul cel mai benefic pentru un copil. Iar comunicarea eficientă despre droguri poate 

preîntâmpina adevărate tragedii. Nu uitați însă că a comunica nuînseamnă a încerca să inoculați copiilor anumite 

idei, ci presupune deopotrivă capacitatea de a ascuta și de a accepta punctul de vedere al celuilalt, fie și în 

aparență”. 

Însă, surpriza conferinței a fost prezanța artistului Horia Brenciu, care, în stilul său characteristic, a sfătuit 

tinerii, în calitate de artist, dar și de tată, să încerce să se remarce prin idei constructive printre cei de vârsta lor. 

Arta poate fi o modalitate de petrecere a timpului liber, iar artiștii au posibilitatea de a promova cu succes o 

viață sănătoasă și, astfel, de a modela personalitățile tinerilor. 

Profesor, Luca Elena-Gabriela 

 

Whether we like it or not, English has become a 

must-have skill nowadays. It’s everywhere – on 

gadgets, on the internet, in mass media, on the shop 

windows, in our own language. Is it easy to learn? 

For some of us it is, for others no. However, it has 

become easier and easier to learn a foreign language, 

English in particular, and the internet is the fastest, 

cheapest (if not free) and handier to use as “tutor” for 

this purpose. You just have to know where or how to 

search.  

 With this in mind, I have created a Facebook 

group entitled English Lab Navrom. Some students 

are already on the friends list. For those who aren’t, I 

invite them to check it out 

(https://www.facebook.com/groups/34081087292107

2/). I started this group with the purpose to help 

students with sites, worksheets, videos and all sorts 

of materials in English, even fun ones. I also invite 

them to feel free and ask for my help with any 

uncertainties, questions, suggestions they need 

regarding the English language. They can also start 

conversations in English on the page. I am open to 

suggestions and I also post their materials if they are 

appropriate and, of course, in English.   

 See you on English Lab Navrom! Until then, 

keep calm, learn and speak English. 

                                          Prof. Irina Zamă  
 

 

 

https://www.facebook.com/groups/340810872921072/
https://www.facebook.com/groups/340810872921072/
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Anastase Dragomir a inventat în 1930 o 

versiune timpurie a scaunului ejectabil pentru ca 

piloţii avioanelor să se poată salva în cazul unor 

defecţiuni tehnice. 

Aşa cum  se cunoaşte, şansele de supravieţuire 

într-un avion tind spre zero. Asta nu înseamnă însă că 

nu există şi diverse metode prin care şansele de 

supravieţuire să crească, în special în cazul 

avioanelor militare, care au de regulă la bord un 

singur pilot. 

Dezvoltarea acestor sisteme a început cam în 

aceeaşi perioadă de debut a aviaţiei, iar printre 

pionierii acestui domeniu s-a aflat şi un inginer 

român. 

  Scaunul ejectabil inventat de Dragomir a apărut pe 

timbrele poștale. 

Numele acestui inginer român este Anastase 

Dragomir, născut în Brăila în 1896. În perioada 

copilăriei, Anastase a fost martorul zvonurilor de 

încercare ale lui Vuia şi Vlaicu, însă a fost marcat şi 

de decesul celui de-al doilea în timpul unui zbor 

efectuat în 1913 cu scopul de a traversa Carpaţii. 

Astfel de evenimente au stat la baza dorinţei 

sale de a dezvolta diverse sisteme de siguranţă pentru 

piloţi, iar pentru a-şi pune ideile în practică a plecat 

la Paris, unde s-a angajat la mai multe fabrici de 

avioane. 

Anastase Dragomir a fost un inventator 

român preocupat în special de aviaţie şi de siguranţa 

aparatelor de zbor şi a pasagerilor acestora. El s-a 

născut pe 6 februarie 1896, în Brăila, fiind al şaselea 

copil din familia sa. A devenit cunoscut pentru 

invenţia unei versiuni de scaun ejectabil, pe care l-a 

brevetat în Paris, în 2 aprilie 1930, alături de un alt 

inventator român, pe nume Tănase Dobrescu. 

Invenţia a fost înregistrată la 3 noiembrie 1928 

sub denumirea Nouveau systeme de montage des 

parachustes dans les appareils de locomotion 

aerienne, cunoscută şi sub denumirea de cabină 

catapultabilă. Deşi prima invenţie de acest tip, 

aceasta a fost o versiune destul de sofisticată a 

scaunelor ejectabile din prezent. 

Această invenţie era menită să ofere un plus de 

siguranţă piloţilor şi pasagerilor aparatelor de zbor. 

Ea reprezenta practic un sistem de paraşutare care 

permitea ca fiecare pasager să fie capabil, în 

momente critice, să declanşeze acţiunea de salvare. 

Invenţia consta dintr-un scaun detaşabil şi ejectabil 

vertical, care era prevăzut cu două paraşute. De 

asemenea, planul românului era ca acest sistem să fie 

dotat cu mai multe comenzi manevrabile de către 

pilot. 

Invenţia lui Anastase Dragomir şi a lui Tănase 

Dobrescu a fost iniţial testată cu succes la 25 august 

1929 pe aeroportul Paris-Orly. Scaunul ejectabil a 

fost montat pe un avion Farman pilotat de Lucien 

Bossoutrot. După demonstraţie, ziarele franceze au 

lăudat inventivitatea românilor. 

Două luni mai târziu, în octombrie 1929, 

Dragomir s-a întors acasă unde, pe aeroportul 

Băneasa de lângă Bucureşti, a repetat experimentul, 

ajutat de inginerul în aviaţie Constantin Nicolau. De 

data aceasta, invenţia a fost montată pe un avion 

Avia. După aceste teste a venit şi patentarea invenţiei 

din 1930, menţionată mai sus. 

Îmbunătăţirea scaunului ejectabil 

Anastase Dragomir nu s-a mulţumit însă doar 

cu obţinerea brevetului pentru prima versiune a 

cabinei catapultabile, astfel că în următorii ani a 

lucrat la îmbunătăţirea acestuia. Prin urmare, el a 

introdus o serie de factori, cum ar fi rarefierea aerului 

la peste 4.000 de metri altitudine, scăderea drastică a 

temperaturii într-o astfel de situaţie sau curentul de 

aer cu forţa de 3 tone care izbeşte pilotul care se 

catapultează dintr-un avion care zboară cu 1.000 de 

kilometri pe oră. 

În continuare, Anastase Dragomir a continuat 

să îşi perfecţioneze invenţia, iar în 1950 a obţinut şi 

brevetul românesc pentru celula paraşutabilă. Mai 

mult decât atât, 10 ani mai târziu, în 1960, 

inventatorul român mai obţine un brevet românesc 

pentru o aeronavă de transport echipată cu mai multe 

cabine ejectabile. 

http://www.giz.ro/wp-content/uploads/2016/07/anastase-dragomir.jpg
http://www.giz.ro/wp-content/uploads/2016/07/anastase-dragomir.jpg
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Zece ani mai târziu, Dragomir şi-a pus ideile în 

practică şi în cazul avioanelor de pasageri, cu un 

sistem care prevedea cabine catapultabile pentru 

fiecare pasager. 

Invenţiile lui Anastase Dragomir au fost 

preluate inclusiv de armata americană. Datorită 

resurselor financiare mult mai generoase pe care le-

au avut la dispoziţie, inginerii americani au reuşit să 

îmbunătăţească cabina catapultantă şi au transformat-

o într-un veritabil scaun ejectabil. Acesta a fost 

implementat ulterior pe avioanele supersonice 

militare, iar în prezent scaunul ejectabil a devenit o 

componentă banală a acestor aparate de zbor. 

Anastase Dragomir s-a stins din viaţă la vârsta 

de 70 de ani, la Bucureşti, în anul 1966. 

Prof. Filipovici Florentina 

http://www.giz.ro/stiinta/ 

 

 
În perioada 12 septembrie – 16 decembrie 2016, ECDL ROMÂNIA organizează concursul 

"Începe şcoala cu ECDL!" prin intermediul căruia încurajează liceenii să îşi dezvolte aptitudinile 

digitale conform standardului global ECDL. Elevii înscrişi în învătământul preuniversitar din 

România, care doresc să îşi certifice, la standard recunoscut internaţional, competenţele de 

utilizare a computerului prin Permisul ECDL – European Computer Driving Licence, se înscriu în 

cursa pentru câştigarea unor premii (un laptop şi patru tablete) oferite de ECDL ROMÂNIA. 

Concursul este organizat pe întreg teritoriul României şi se desfăşoară online prin 

intermediul Bazei de Date ECDL ROMÂNIA. Elevii care se înscriu în programul de certificare 

ECDL prin achiziţionarea unei serii de înscriere generală unică ECDL şi susţin cel puţin 1 examen 

ECDL în perioada 12.09.2016 – 16.12.2016, câştigă dreptul de participare la concurs. Câştigătorii 

(în număr de 5) vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi electronică prin intermediul serviciului 

independent TrageriLaSorti.ro. Rezultatele vor fi afişate în perioada 19 - 23 decembrie 2016 pe 

site-ul web www.ecdl.ro. 

Elevii, care deţin competenţe digitale, au performanţe mai bune la şcoală, sunt mai 

motivaţi să înveţe, se vor bucura de o experienţă educaţională îmbogăţită şi vor fi mai bine 

pregătiţi pentru viaţă, pentru locul de muncă şi pentru studiile ulterioare.  

Competenţele digitale reprezintă un set de aptitudini de bază care, alături de aritmetică şi 

citire, trebuie să fie dezvoltate încă din primele etape de şcoală. Lipsa competenţelor digitale îi 

expune pe tineri unor riscuri mari, atât în perioada de studii, cât şi mai târziu. Având atât de multe 

noi opţiuni datorită computerelor, elevii fără aptitudinile corespunzătoare vor pierde oportunităţile 

de învăţare de care ceilalţi elevi, corect pregătiţi, vor beneficia. Mai târziu, tinerii care nu şi-au 

dezvoltat aptitudini IT&C solide vor fi dezavantajaţi pe o piaţă a muncii care, din ce în ce mai 

mult, impune competenţele digitale ca o cerinţă prealabilă. 

ECDL PROFIL permite candidaţilor să îşi construiască un profil de module ECDL în 

funcţie de propriile nevoi. În acest fel, este posibilă certificarea exact pe competenţele pe care un 

anumit job sau program de studiu le cere. Profilul ECDL pentru BAC se adresează elevilor care, 

pe lângă dezvoltarea portofoliului personal, doresc să îşi echivaleze proba de Competenţe digitale 

din cadrul Bacalaureatului cu Permisul ECDL. Au fost create două Profiluri ECDL destinate 

elevilor - Permisul ECDL PROFIL START BAC (utilizator avansat) şi Permisul ECDL PROFIL 

BAC (utilizator experimentat), care pot fi dezvoltate apoi permanent.  

Programa pentru evaluarea competenţelor digitale şi obţinerea Permisului ECDL adresat 

elevilor corespunde materiei pe care liceenii o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa 

şcolară pentru clasele a IX-a şi a X-a. Astfel, ei se pot pregăti chiar în cadrul orelor de la şcoală 

pentru obţinerea unei certificări cu recunoaştere internaţională. Având deja Permisul European de 

Conducere a Computerului (ECDL), elevii pot solicita în clasa a XII-a echivalarea probei de 

competenţe digitale. 

(sursa – www.ecdl.ro)                                                                                         Prof. Elena Vulpie 

 

http://www.giz.ro/stiinta/
http://www.ecdl.ro/
http://www.ecdl.ro/
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„Copilul nu este o sticlă pe care trebuie s-o umpli, ci un foc pe care trebuie să-l aprinzi” 
– Michel de Montaigne 

 
Învăţământul este structura de bază a formării unei naţiuni, implicit educaţia este factorul care 

modifică societatea. Educaţia este “inima” unei naţiuni, care face posibilă dezvoltarea socială şi aduce în 

prim plan dezvoltarea omului. 

Elevul zilelor  noastre trebuie să deţină competenţe solide, cum ar fi: profesionalism  şi etica 

muncii, comunicare orală şi în scris, lucrul în echipă şi colaborare, gândire critică şi rezolvare de probleme, 

precum şi competenţe digitale şi de conducere. Astfel, se urmăreşte cultivarea unui comportament adecvat 

în societate prin care consumatorul de educaţie să devină un membru activ în comunitate, dornic şi capabil 

de integrare pe piaţa muncii. 

Scopul şcolii este de a-i ajuta pe tineri să-şi dezvolte cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a 

face alegeri de succes şi pentru a administra tranziţia de la perioada de studiu la un loc de muncă. 

Integritatea tinerilor în activitatea profesională este pregătită treptat. Elevul este deseori influenţaţ de mass-

media, prestigiul carierei, familie şi foarte rar analizează cerinţele pieţii. Foarte importante sunt aspiraţiile 

personale a elevului care pot fi sau nu în concordanţă cu oferta societăţii la acel moment. Elevii trebuie să 

aibă o înţelegere clară a pieţei muncii pentru a putea lua decizii realiste legate de viitorul lor profesional. 

Orientarea în carieră este metoda prin care elevii sunt asistaţi să analizeze informaţii despre posibile opţiuni 

profesionale, prin înţelegerea propriilor talente, cunoştinţe şi experienţe comparate cu oportunităţile de pe 

piaţa muncii. Prin urmare, este important ca profesorii din şcoli să susţină acest proces, făcînd o legătură 

între disciplinele de studiu şi opţiunile pentru o meserie. 

            Educaţia pentru carieră „îi ajută pe tineri să îşi dezvolte cunoştinţele şi abilităţile de care au nevoie 

pentru a face alegeri bune, a administra tranziţiile legate de învăţare şi a intra pe piaţa muncii”, în timp ce 

orientarea în carieră „îi ajută pe tineri să folosească cunoştinţele  şi abilităţile pe care şi le dezvoltă pentru a 

lua decizii legate de tipurile de învăţare şi muncă care sunt adecvate pentru ei”. Toate acestea ar fi inutile 

fără profesor, acea punte care stabileşte legătura dintre elev şi societate. 

Când tinerii cunosc îndeaproape piaţa locală a locurilor de muncă, oportunităţile de angajare şi 

formare, ei şi le pot corela cu propriile abilităţi, puncte tari şi preocupări şi vor putea să ia decizii de 

orientare în carieră bine documentate şi realiste. Fără sprijinul unui program eficient de educaţie şi 

orientare în carieră, tinerii pot fi înclinaţi să ia decizii bazate pe disponibilitatea locală de angajare şi ajung 

să ocupe locuri de muncă pentru care au puţin sau chiar niciun interes şi, chiar mai rău, nu reuşesc să îşi 

dea seama de întregul lor potenţial. Nu este doar o risipă personală a potenţialului, ci este şi o ineficienţă 

din punct de vedere economic la nivel de ţară. 

Elevii îşi pot elabora un plan de acţiune pentru carieră cu obiective SMART (simple, măsurabile, 

realizabile, realiste şi în timp util) şi, de-a lungul unei perioade de timp, vor acţiona sistematic pentru 

parcurgerea acestui plan şi realizarea obiectivelor legate de carieră. 

Alegerea carierei nu este un lucru facil, pentru aceasta putem apela la specialişti în consiliere şi 

orientare vocaţională, dar ne putem baza şi pe propriile forţe. Reusita profesională reprezintă o structură 

complexă în care, în afară de aptitudini, se includ interesele si motivaţia. Reuşita în viaţă depinde de 

pregătirea noastră, de experienţa acumulată, de eforturile pe care le depunem. Succesul depinde de 

capacitatea noastră de a ne planifica acţiunile potrivit potenţialului personal. Astăzi, alegerea cariere nu mai 

este hotărâtă de către părinţi, pe baza tradiţiei, ci fiecare dintre noi poate să realizeze un management al 

carierei singur, fie cu ajutorul părinţilor sau a consilierului vocaţional.  
BIBLIOGRAFIE: 

 1. Moraru, M.– Consiliere si orientare, Elemente de formare a profesorilor, Ovidius University Press, Constanta, 2013; 

 2. Savater, F.- Curajul de a educa, Editura Arc, Chişinău, 1997. 

Prof. Stere Mihai 
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Cea mai importantă problemă a lumii 

contemporane, o constituie violenţa, este un fenomen 

foarte mediatizat, reprezentând o creştere 

spectaculoasă a fenomenului în ultima perioadă. 

Şcoala poate juca un rol foarte important în prevenirea 

violenţei şcolare. 

Profesorul este un transmiţător de cunoştinţe 

teoretice şi practice, dar şi un transmiţător de valori, de 

idealuri. Ei însuşi pot fi un model cu care elevii se 

identifică. Este necesar ca profesorul să stabilească, cu 

clasa de elevi, o comunicare favorabilă învăţării, o 

relaţie de ajutorare îndeosebi cu elevii aflaţi în 

dificultate. Comportamentul profesorului, relaţiile cu 

elevii reprezintă o componentă importantă ceea ce se 

numeşte climat şcolar, care poate să facă ca şcoala să 

fie un loc de integrare, un loc unde personalitatea 

elevului se exprimă în toată complexitatea sa, ori, 

dimpotrivă, să fie un loc al excluziunii celui mai slab, 

al stigmatizării. 

Climatul şcolar, ambianţa clasei reprezintă 

factori foarte importanţi pentru integrarea elevului şi 

pentru stabilirea relaţiilor profesor-elev. Trebuie creată 

comunicarea între elevi, organizând pentru ei activităţi 

în grupuri mici, ajutarea elevilor mai slabi de către cei 

mai buni şi chiar exerciţii speciale de comunicare care 

vizează dezvoltarea aptitudinilor de comunicare. 

Tinerii violenţi sunt predispuşi şi la alte 

probleme precum absenteism, sau renunţarea la şcoală, 

consumul de alcool sau droguri sau o rată ridicată a 

bolilor transmise sexual, printre altele. Atunci când un 

copil asistă la acte de violenţă în familie sau este el  

 

însuşi maltratat, acesta poate considera violenţa ca o 

modalitate pe care o consideră normală pentru a-şi 

exprima şi rezolva problemele. Dintre toate tipurile de 

violenţă cea verbală, rămâne predominantă, fără ca 

impactul său să fie de neglijat în comparaţie cu 

violenţa fizică şi semnalează de obicei un potenţial de 

escaladare, către alte tipuri de violenţă, în special cea 

fizică. 

Violenţa verbală, reprezintă utilizarea unui 

limbaj ofensator cu intenţia de a-l răni pe celălalt, 

agresorul ţipă la celălalt, îl jigneşte, înjură, îl 

intimidează, răspândeşte informaţii mincinoase despre 

acesta, îl pune în ipostaze de inferioritate, îl ameninţă 

sau îl porecleşte, producându-i traume pe termen mai 

lung sau mai scurt. 

Răspunsurile adolescenţilor prezintă 

comportamentul şcolar agresiv din perspectiva 

experienţei sociale, clasa fiind un tip de grup social, în 

care membrii experimentează diverse comportamente 

şi testează structura de relaţii şi limitele de rezistenţă 

ale grupului. 

Combaterea violenţei şcolare înseamnă 

respectarea strictă a Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ  şi a 

regulamentului de la nivelul  şcolii.  

Violenţa înseamnă ,,ameninţarea sau 

folosirea intenţionată a forţei fizice sau a puterii contra 

propriei persoane, contra altuia sau contra unui grup, 

unei comunităţi care antrenează sau riscă puternic să 

antreneze, un traumatism, un deces sau daune 

psihologice, o dezvoltare impropie sau privaţiuni". 

Dar dincolo de aceste remarci rămân 

întrebările:  

                 
                                   

               
                                                

                                                                                         

                                                           
 

 

Prof. Carmelia BILIUS 

                                                                                                                       Prof. Mirela DEDIU 

Sursa:internet 
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Etapele emoționale prin care trece o persoană din copilărie până la sfârșitul vieții ca membru al unei familii 

se numește ciclul vieții de familie.  Fiecare trecere de la o etapă la alta presupune provocări. De multe ori 

aceste treceri sunt dificile. 

Și despre cele mai multe am auzit: 

1. Tânărul adult 

2. Cuplul proaspăt căsătorit 

3. Familia cu copii mici 

4. Familia cu adolescenți 

5. Lansarea copiilor și cuibul gol 

6. Familia în viața târzie 

Poate că una dintre cele mai provocatoare etape este cea a familiei cu adolescenți. 

Familia trebuie să stabilească acum alte granițe între părinți și copii decât atunci când copiii erau mici. 

Granițele trebuie să fie acum permeabile. Părinții nu-și mai pot menține întreaga autoritate. Adolescenții 
pot și chiar deschid familia către alte valori pentru că aduc prieteni și idei noi in familie.  

Familiile care au probleme în acest stadiu sunt cele blocate în a-i vedea pe adolescenți tot ca și 
copii mici. Ei vor incerca să controleze fiecare aspect al vieții copiilor într-un moment când nu mai e 

posibil acest lucru. Fie că adolescentul se va retrage de la a face ceea ce e potrivit pentru vârsta lui  ori 

parinții vor fi foarte frustrați in legatură cu ceea ce ei percep ca propria neputință de a-i controla. 

Granițele flexibile permit adolescenților să se „miște” în afara familiei și în același timp să se 

 „întoarcă” în familie atunci cand nu se pot descurca singuri. E un timp când adolescenții încep să-și 
stabilească în mod independent relațiile cu familia extinsă și aceasta presupune ajustări și din partea 

părinților si bunicilor pentru a permite si proteja aceste relații. 
Părinții adolescenților sunt blocati adesea în încercarea de a-i determina pe aceștia să facă 

ceea ce vor ei(părinții) să facă atunci când acest lucru nu mai poate fi făcut cu succes ori îi lasă pe copiii să 

facă  ce vor ei și eșuează în a-și exercita autoritatea potrivită. Copiii pot deveni prea independenți și 
asemănători adulților sau pot rămâne imaturi și să nu reusească sa se dezvolte independent. 

În astfel de situații, terapia îi ajută pe părinți să permită o independență în creștere a noi 

generații, în timp ce mențin granițe potrivite și structura familială pentru a ocroti dezvoltarea familiei. 

Ex. Familia Martin se prezintă la terapie pentru că Bogdan, copilul lor mai mic, de 15 ani 

chiulește de la scoalaă, fumează, are un anturaj nepotrivit din punctul lor de vedere. Când au fost întrebați 
cum este Bogdan acasă, au spus ca nu face nimic iar camera lui e în dezordine totală. De asemenea, părinții 
nu erau preocupati de sarcinile casnice ale lui Bogdan, mai ales ca ei au muncit din greu în adolescență și 
au simțit ca au pierdut mult din distracția și libertatea de atunci. Pentru Bogdan au dorit să fie altfel. 

Din punct de vedere al ciclului vieții de familie, părinții erau blocați în stadiul anterior 

când aceștia trebuiau să-și asume multiple sarcini și responsabilități în legătură cu copilul și când nu erau 

prea multe domenii in afara controlului părinților. 

Ei nu cereau responsabilități potrivite pentru un copil care urma să devină adult, dar 

încercau să castige controlul complet în afara familiei, ceea ce era imposibil. Cu cât mai multă energie 

investeau în lucrurile pe care nu le puteau controla, cu atât se degrada relația părinte-copil și toți deveneau 

mai frustrați și mai nemultumiți. 
Părinții au fost ghidați să observe că îl răsfățau pe Bogdan, care nu era responsabil de 

nimic acasă(se strangea după el, era servit fără nici o responsabilitate din partea lui). 

Părinții au mai conștientizat că s-au descurcat foarte bine cu educația primului copil. Totuși ei nu 

erau pregătiți să treacă la etapa următoare(”cuibul gol”) pentru că asta însemna să-l lase pe cel mic să-și ia 

zborul și ei să renunțe la a mai fi părinți.  

Nicoleta COMAN –psiholog școlar 
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Subiectul I 

1. Arătaţi că   62102532  . 

2. Determinaţi coordonatele vârfului parabolei asociate funcţiei 

  23,: 2  xxxfRRf . 

3. Rezolvaţi în R  ecuaţia   292log7 x . 

4. Câte numere de trei cifre se pot forma cu elementele mulţimii  ?7,6,5,4,3,2,1  

5. Calculaţi perimetrul dreptunghiului ABCD , cu vârfurile        1,0,3,5,5,3,0,1 DCBA . 

6. Determinaţi aria triunghiului ,ABC  ştiind că 
3

,6,4


 BBCAB . 

Subiectul II 

1. Se consideră sistemul de ecuaţii  














1

1332

12

mzmyx

zymx

zmyx

 unde Rm . 

a) Calculaţi  Adet ; 

b) Rezolvaţi ecuaţia   0det A ; 

c) Rezolvaţi sistemul pentru 1m . 

2. Pe R definim legile de compoziţie 2 yxyx  şi 622  yxxyyx  . 

a) Rezolvaţi în Z  ecuaţia 4xx  ; 

b) Calculaţi    4321   ; 

c) Rezolvaţi sistemul 
 

 







43

42

yx

yx
 

Subiectul III 

1. Se consideră funcţia RRf : ,  









1,

1,3

xx

xax
xf  , Ra . 

a) Determinaţi Ra , astfel încât f  să admită primitive în punctul 10 x ; 

b) Calculaţi  
dx

x

x

12 2

2

; 

c) Calculaţi    dxx 2ln . 

Profesor, Iuliana NEGREȚ 
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Panourile solare se utilizează separat sau legate în baterii pentru alimentarea consumatorilor 

independenţi sau pentru generarea de curent electric ce se livrează în reţeaua publică. 

Un panou solar este caracterizat prin parametrii săi electrici, cum ar fi tensiunea de mers în gol sau 

curentul de scurtcircuit. 

Pentru a îndeplini condiţiile impuse de producerea de energie electrică, celulele solare se vor 

asambla în panouri solare utilizând diverse materiale, ceea ce va asigura: 

 protecţie transparentă împotriva radiaţiilor şi intemperiilor 

 legături electrice robuste 

 protecţia celulelor solare rigide de acţiuni mecanice 

 protecţia celulelor solare şi a legăturilor electrice de umiditate 

 asigurare unei răciri corespunzătoare a celulelor solare 

 proteţia împotriva atingerii a elementelor componente conducătoare de electricitate 

 posibilitatea manipulării şi montării uşoare 

Construcţia unui panou solar obisnuit : Un geam (de cele mai multe ori geam securizat monostrat) 

de protecţie pe faţa expusă la soare, 

Un strat transparent din material plastic (etilen vinil acetat, EVA sau cauciuc siliconic) în care se 

fixează celulele solare, 

Celule solare monocristaline sau policristaline conectate între ele prin benzi de cositor, 

Caserarea feţei posterioare a panoului cu o folie stratificată din material plastic rezistent la 

intemperii fluorura de poliviniliden (Tedlar) şi Polyester, 

Priză de conectare prevăzută cu diodă de protecţie respectiv diodă de scurtcircuitare (vezi mai jos) 

şi racord, 

O ramă din profil de aluminiu pentru protejarea geamului la transport, manipulare şi montare, 

pentru fixare şi rigidizarea legăturii 

 
Alte tipuri de panouri sunt : 

Panouri laminate sticla-sticla 

Panouristicla-sticla utilizând răşini aplicate prin turnare 

Panouri cu strat subţire (CdTe, CIGSSe, CIS, a-Si) pe suprafeţe de sticlă sau aplicate ca folie 

flexibilă 

Panouri concentrator.  

Lumina solară se concentrează cu ajutorul unui dispozitiv Optic pe celule solare de dimensiuni mai 

mici. Astfel utilizând lentile comparativ mai ieftine pentru a crea un fascicol de lumină mai subţire, se 

economiseşte material semiconductor care este mai scump. Sistemele cu concentrator sunt utilizate de cele 

mai multe ori la celule solare din semiconductori pe bază de elemente din grupa III-V. Pentru că utilizarea 

lentilelor impune ca razele solare să cadă perpendicular pe acestea, va fi nevoie de un sistem de orientare 

mecanică în funcţie de poziţia soarelui. 

Colector cu fuorescenţă 

Acest tip deosebit de panou solar transformă lumina incidentă, prin intermediul unui strat de 

material sintetic, în radiaţie de o lungime de undă acordată pe frecvenţa de absorbţie maximă din celula 

solară. În acest scop materialul sintetic este impurificat cu un pigment fluorescent. Lumina solară este 

absorbită de pigment şi reemisă cu o lungime de undă mai mare. Această lumină generată părăseşte stratul 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Aplica%C8%9Bii_cu_panou_fotovoltaic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mers_%C3%AEn_gol
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Geam&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Etilen_vinil_acetat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Celul%C4%83_solar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluorura_de_poliviniliden&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Polyester&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Diod%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aluminiu
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Optic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lentile&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pigment
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fluorescent
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de material sintetic doar pe o anumită direcţie bine determinată pe toate celelalte direcţii fiind reflectetă şi 

astfel reţinută în material. Pe direcţia emisie se aşază celulele solare ce sunt optimizate pe lungimea de 

undă emisă de pigment. Prin aplicare mai multor straturi de material sintetic şi celule solare acordate pe 

lungimi de undă diferite, se poate mări randamentul deoarece se poate acoperi un spectru mai larg decât cu 

panourile solare obişnuite. 

Ţările cu cea mai mare producţie de module solare sunt Japonia, Germania şi China. În timp ce 

Japonia şi China exportă de ani de zile mai mult de jumătate din producţie, Germania importă cca. 2/3 din 

instalaţiiele sale, în cea mai mare parte din China şi Japonia, după cum arată analiza de piaţă făcută de 

Photon. 

Alexe Alexandra 12 A 

Profesor  coordonator : Filipovici Florentina 

 

 

 
 

 

 
Nirvana a fost o trupă de muzică grunge 

rock fondată în 1987 în Aberdeen, statul 

Washington, SUA. 

Trupa a început să devină cunoscută în 

"mainstream"-ul muzicii rock mulțumită piesei 

„Smells Like Teen Spirit” („Miroase A Spirit De 

Adolescent”) de pe albumul lor din 1991 

„Nevermind” („Las-o baltă”). Tot mulțumită 

acestui succes au devenit populare și alte trupe de 

„grunge” precum Alice in Chains, Pearl Jam, sau 

Soundgarden. Astfel, rock-ul alternativ a fost 

introdus masiv în mass-media americană de la 

începutul anilor '90 ai secolului trecut. 

Kurt Cobain, liderul formației, a fost 

numit în media, „spokesman of a generation” 

(„purtătorul de cuvânt al unei generații”), în timp 

ce Nirvana trebuia să fie reprezentanta Generației 

X. În realitate, Cobain nu era încântat de atenția 

primită din partea mass-mediei și a încercat să se 

concentreze asupra muzicii sale, asupra creației 

artistice. El și-a provocat fanii cu al treilea album 

de studio, „In Utero”. Deși popularitatea trupei a 

scăzut între ascultătorii de rock „mainstream”, 

nucleul de bază al fanilor Nirvana a continuat să 

aprecieze profunzimea întunecată a trupei, care s-

a făcut simțită și în cadrul reprezentației de la 

MTV Unplugged, din 1993. 

Nirvana s-a dezmembrat după moartea 

neașteptată a lui Kurt Cobain din 8 aprilie 1994, 

dar popularitatea trupei a continuat să crească. La 

opt ani după moartea lui Cobain, un demo 

neterminat pe care trupa l-a înregistrat cu două 

luni înainte de moartea lui, „You Know You're 

Right” („Știi că ai dreptate”), a ajuns pe locul 

întâi în topuri de radio din întreaga lume. S-au 

vândut mai bine de 60 de milioane de albume pe 

tot globul de la debutul trupei, incluzând aici 10 

milioane de copii ale albumului „Nevermind” 

numai în Statele Unite. Posturi de radio din 

întreaga lume includ și astăzi cântece Nirvana în 

playlist-urile lor. 

***** 
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Nirvana este starea supremă în budism și jainism, 

stare care încheie șirul reîncarnărilor. Nirvana     

 

 

 

 

este eternitatea, inexistența, adică antipodul lumii 

imediate a lucrurilor schimbătoare. Nirvana este 

în afara oricărei posibilități de reprezentare 

mentală. 

Nirvana este o stare de fericire realizată prin 

eliberarea de grijile vieții, de suferințe și prin 

contopirea sufletului individual cu esența divină, 

cu ajutorul contemplației și al ascezei. 

Data fiind natura limitata a creierului uman care 

fiind doar un instrument al naturii nu poate 

exprima in concepte ceea ce este mai presus de a 

fi exprimat in cuvinte (proprie naturii) nirvana 

poate fi definita doar prin negatii, adica nirvana 

nu este asta, nu este aia...... Este o stare care 

poate fi doar traita 

***** 

 

 
Linkin Park este o trupă rock americană 

din Agoura Hills, California. Formată in 1996, 

trupa a dobândit faima internaţională cu albumul 

de debut Hybrid Theory (2000), care a fost 

certificat diamant de către RIAA in 2005 și multi-

platină in multe alte ţări. Următorul album de 

studio, Meteora, a continuat succesul trupei, fiind 

pe prima poziţie in clasamentul Billboard 200 al 

albumelor in 2003, fiind urmat de un turneu extins 

și acte de caritate în jurul lumii. În 2003, MTV2 a 

numit Linkin Park a șasea cea mai mare trupă din 

era videoclipurilor muzicale și a treia cea mai bună 

a noului mileniu. "Billboard" a clasat Linkin Park 

pe locul 19 in clasamentul celor mai buni artiști ai 

deceniului. In 2012, trupa a fost votată drept cel 

mai mare artist al anilor 2000 într-un poll Bracket 

Madness pe VH1. In 2014, trupa a fost declarată 

drept Biggest Rock Band în the World Right Now 

de Kerrang!. 

Having adapted nu metal and rap metal to 

a radio-friendly yet densely layered style in Hybrid 

Theory and Meteora, the band explored other 

genres in their next studio album, Minutes to 

Midnight (2007).The album topped the Billboard 

charts and had the third-best debut week of any 

album that year. The band continued to explore a 

wider variation of musical types in their fourth 

album, A Thousand Suns (2010), layering their 

music with more electronic sounds and beats. Their 

fifth album, Living Things (2012), combines 

musical elements from all of their previous 

records. Their sixth and most recent album, The 

Hunting Party (2014), returned to a heavier rock 

sound. The band has collaborated with several 

other artists, most notably with rapper Jay Z in 

their mashup EP Collision Course, and many 

others on the remix albums Reanimation and 

Recharged.Linkin Park has sold over 68 million 

albums worldwide and has won two Grammy 

Awards. 

 

***** 
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System of a Down (prescurtat SOAD sau System) 

este o formație de rock americană din Los 

Angeles, fondată în 1994. Ea constă din patru 

armeano-americani:[5] Serj Tankian (voce, clape, 

chitară ritm), Daron Malakian (voce, chitară), 

Shavo Odadjian (bass, voce de fundal) și John 

Dolmayan (tobe). Toți cei patru membri sunt 

americani de origine armeană, și sunt cunoscuți 
pentru opiniile lor sincere, exprimate în multe din 

piesele lor, în care abordează teme precum 

Genocidul armean din 1915, comis de Imperiul 

Otoman, precum și cele în curs de desfășurare, 

cum ar fi Războiul împotriva terorismului. 

Trupa a obținut un important succes comercial, 

odată cu realizarea a cinci albume de studio, trei 

dintre ele debutând pe locul 1 în Billboard 200. 

System of a Down a fost nominalizat la patru 

Premii Grammy și a câștigat în 2006 premiul la 

categoria "Best Hard Rock Performance" pentru 

piesa "B.Y.O.B ("Bring Your Own Bombs" / 

"Adu-ți bombele tale"). La data de 13 august 2006, 

grupul a luat pauză pe o durată nedeterminată, dar 

mai târziu a anunțat o reuniune în 29 noiembrie 

2010 cu mai multe spectacole planificate la 

festivaluri de muzică europene pentru vara anului 

2011. 

Sursa – internet                                                                          Păun Adrian - IXA 

 

                                                       
 

 1 kg de lămâi conţine mai mult zahăr decât un kg de căpşuni 

 70% din oameni se tem mai mult de păianjeni decât de moarte 

 A existat o rasă de cai care aveau mărimea unei pisici de casă 

 Ai nevoie de 17 muşchi pentru a zâmbi şi de 46 pentru a te încrunta 

 Alunele constituie unul dintre ingredientele dinamitei 

 Amprentele urşilor koala nu se pot distinge de cele umane şi pot fi confundate la locul unei crime 

 Bărbaţii au de 6 ori mai multe şanse să fie loviţi de fulger decât femeile 

 Brazilia este singura ţară care a jucat în fiecare Cupă Mondială 

 Când strănuţi, toate funcţiile corpului se opresc, inclusiv inima 

 Cea mai mare temperatură de pe Pământ s-a înregistrat în California, aceasta fiind de +57
0
C 

 Cea mai veche gumă de mestecat datează de acum 9000 de ani 

 Cel mai comun nume din lume este Mohamed 

 China are mai mulţi cunoscători de limbă engleză decât U.S. 

 Femeile clipesc  de 2 ori mai mult ca bărbaţii 

 Schinteie Romică -   IX A 
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Chers élèves, je vous propose deux jeux qui vous aideront à enrichir votre vocabulaire d’une manière 

ludique et facile: les mots cachés et les mots croisés. Pour parler en français nous avons besoin de bien 

maîtriser notre vocabulaire. Il y a des nombreuses sites comme: www.lepointdufle.net/p/jeuxdelangue.htm, 

www.bonjourdefrance.com, www.notretemps.com et d’autres sites qui sont à votre disposition pour exercer 

vos connaissances d’une manière agréable. Ces jeux de mots sont en ligne, cela veut dire que vous pouvez 

vous auto corriger à l’instant. Les sites spécialises en ce type d’exercices sont  organisés par niveaux-A1, 

A2, B1, B2, et par thématiques (famille, école, temps libre, nourriture). Il ne reste plus qu’ à choisir le 

niveau de langue et le thème qui vous intéresse. Soyez persévérants et en peu de temps votre vocabulaire 

sera considérablement enrichi. Qui sait, vous deviendrez peut être des « cruciverbistes »  passionnés ! 

 

  

 

 
 
 

 
Mots à découvrir : pois, carotte, aubergine, chou, 
poireau, cornichon, champignon, poivron, ail, 
artichaut, brocoli. 

 

https://www.ungava.info/jeux/mots-meles-a-imprimer/ 

http://apprendrealire.net/mots-fleches-a-imprimer/273-

legumes 

 

Prof. Lb. franceză Stan Carmen Iuliana 

http://fr.wikihow.com/enrichir-votre-vocabulaire#D.C3.A9veloppez_votre_vocabulaire_sub
http://www.lepointdufle.net/p/jeuxdelangue.htm
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.notretemps.com/
https://www.ungava.info/jeux/mots-meles-a-imprimer/
http://apprendrealire.net/mots-fleches-a-imprimer/273-legumes
http://apprendrealire.net/mots-fleches-a-imprimer/273-legumes
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Pe urmele lui Harap-Alb 

Ziua Școlii a fost încă un prilej pentru elevii liceului nostru pentru a-și demonstra cunoștințele și 

abilitățile literare.Concursul propus de profesorii îndrumători,Neacșu Alina-Daniela și Murat Nejla, a pus 

în evidență talentul elevilor de a îmbina cuvintele și imaginile, cuprinși de “magia cuvintelor”. 

Una dintre probe a constat în completarea unui careu, cu scopul de a verifica, în scurt timp, 

cunoștințele elevilor, având ca text suport basmul lui Creangă. 

Va invit să vă delectați! 

 

 
Profesor Murat Nejla 
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RReeddaaccttoorr  ccoooorrddoonnaattoorr::  pprrooff..  NNeeaaccşşuu  AAlliinnaa--DDaanniieellaa  
 
 

 

RReeddaaccttoorrii::            TTeehhnnoorreeddaaccttoorrii::  
 

PPrrooff..  NNeeaaccşşuu  AAlliinnaa--DDaanniieellaa      PPrrooff..  NNeeaaccşşuu  AAlliinnaa--DDaanniieellaa  

SSaanndduu  DDaanniieellaa  ––  sseeccrreettaarr  șșeeff    SSaanndduu  DDaanniieellaa  ––  sseeccrreettaarr  șșeeff  

LLaazzăărr  GGaabbrriieell  --    XXIIII  ––AA      PPrrooff..  MMuurraatt  NNeejjllaa  

                

  

Director – prof. Negreţ Iuliana 
 
 

 
 

*Răspunderea juridică pentru conţinutul articolelor aparţine în exclusivitate 

autorilor conform art.206 CP. 


