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 Începutul anului școlar 2018-2019 ne-a găsit într-un nou sediu... Apoi, 

după câteva luni, am aflat că numele nostru va fi “Liceul de Marină”. 

 Ce a însemnat această mutare pentru noi, cei care suntem parte a acestui 

liceu? În prima etapă ne-am răzvrătit pentru că ne-am simțit trădați, 

nedreptățiți, neputincioși. Am înțeles apoi că, dacă vrem să ne continuăm 

activitatea ca un întreg, va trebui să acceptăm noua situație și să ne adaptăm. Și 

de ce nu? Capacitatea de adaptare e specifică celor inteligenți. Apoi, am avut 

șansa ca unul dintre noi să își asume dificultatea mutării. Și nu oricum, ci într-

un interval extraordinar de scurt! Actualul director, prof. Mihai Dumitru, alături 

de colegi inimoși, au reușit să realizeze imposibilul printr-o mobilitate 

remarcabilă. 

 Așadar pornind de la premisa că “Ce nu te omoară, te întărește”, am 

început noul an școlar cu emoție și mai ales, cu speranța că totul va fi bine. Nu a 

fost ușor, mai ales că tensiunea ultimelor luni și-a pus amprenta asupra tuturor. 

Am avut momente dificile, în care emoția a fost mai puternică decât rațiunea. Se 

poate că e firesc, căci înainte de a fi profesori suntem oameni. Dar priviți-ii pe 

copiii noștri! Citiți despre noi! Tocmai emoția ne face ceea ce suntem: o familie! 

Ce am înțeles? Că indiferent unde este sediul acestei școli, Liceul de Marină 

suntem noi! 

 Și mai ales, am aflat că suntem puternici și că, dacă ne dorim foarte mult 

ceva, nimic nu ne poate sta în cale.  

 Drumul pe care am pornit nu e ușor. Mereu vor fi obstacole de trecut, dar, 

mai ales din acest motiv, va fi un drum de neuitat. 

 

 

 

Profesor Alina NEACȘU 
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 Începutul liceului pentru mine a fost destul de surprinzător, deoarece nu mă așteptam să 

mă înțeleg atât de bine cu colegii și profesorii, dar în același timp am fost bucuros de alegerea 

pe care am făcut-o. 

      Arslan Beitulah, clasa a IX-a A 

 

  

 Prima opțiune a fost Liceul de Marină, iar vestea că am intrat în acest liceu m-a bucurat 

extraordinar de mult. 

 Recunosc, am avut mai puține emoții în prima zi. 

 Mă bucur că mi s-a îndeplinit dorința de a parcurge următorii patru ani cu acești 

minunați colegi și pot spune că sunt mulțumită de tot ce mi se întâmplă în acest colectiv nou. 

 Mădălina-Mihaela NIȚĂ, cls.a IX-a A 

 

 

 Părerea mea la început de spre acest liceu a fost una destgul de bună deoarece am știut 

de la început unde vreau să ikntru. Am fost foarte entuziasmat înainte de a începe școala 

deoarece eram curios să văd ce colegi o să am.  

 Timpul a trecut și relația dintre mikne și colegii mei este una din ce în ce mai strânsă. Și 

am înțeles că liceul este cea mai impotantă perioadă a adolescenței. 

Claudiu NICULĂICĂ, cls.a IX-a A 

 

 

 

Am fost foarte fericit când am aflat că am intrat la liceul dorit, dar după, au început să 

apară gânduri negative. Nu știam dacă o să mă înțeleg cu profesorii și colegii, am crezut că o să-

mi fie greu din cauză că eu vin de la sat, am crezut că nu o să fiu băgat în seamă și acceptat din 

această cauză. 

Nu m-am înșetat așa de tare în viața mea! Am avut parte de o surpriză plăcută: colegii 

sunt cei la care am visat – înțelegători, foarte amabili, vorbesc cu ei, și pe z ice trece realizez că 

alegerea mea a fost cea corectă. 

Cosmin IRIMIA, cls.a IX-a A 

 

 

 Pe mine acest liceu m-a surprins, nu mă așteptam ca profesorii să fie atât de bine 

pregătiți și înțelegători spre deosebire de experiențele pe care le-am trait în trecut. Aici mi-am 

droit să vin și nu îmi voi regreta niciodată decizia. 

Alexandru STAN, cls.a IX-a A 
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Îmi place foarte mult liceul la ora acuală deoarece profesorii chiar dacă sunt mai duri, 

ei sunt buni cu noi. Colegii sunt prietenoși și poți să discuți cu ei foarte multe. 

Ioan-Lucian DUMITRU, cls.a IX-a A 

 

 

               Pentru mine, acest liceu este unic din județ, este un liceu din  care poți ajunge 

uneva, cu ajutorul profesorilor care te învață. Profesorii acestui liceu sunt dintre cei mai 

serioși, se implică în orice activitate. Colegii mei noi sunt de tgreabă și mă bucur că am ajuns 

să îi cunosc. Singurul meu regret este că nu am reușit să ajung să văd cum ar fi fost la vechiul 

sediu. 

Elgin NASURLA, cls.a IX-a A 

 

 

               Intrarea la liceul acesta a fost un moment fericit al vieții mele deoarece a fost prima 

opțiune. Din toate clasele, cred că a noastră este cu cele mai numeroase fete, noi fiind șase la 

număr. Colegii mei sunt de treabă, sociabili, m-am integrat bine în acest colectiv. 

Alexandra VRANĂ, cls.a IX-a A 

 

 

               Intrând în acest liceu nu mă așteptam să îmi placă, deoarece nu cunoșteam pe 

nimeni, fiind și la o distanță foarte mare de casă, dar după prima zi totul s-a schimbat, mi-am 

făcut prieteni din primele zile, iar în timp m început să mă obișnuiesc și cu distanța pe care o 

parcurg, aceasta nici nu mai părând mare deoarece o parcurg în fiecare zi cu colegii mei. 

Antonio BAJDECHI, cls.a IX-a A 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Șos.Mangaliei, nr.126, tel/fax 0241516620 
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 Andrei -Flaviu MATACHE - a IX-a C 

 

În toate e un sens 

Și nici un sens în multe 

Zâmbim cu inimi calde 

Prea des, prea prefăcute. 

 

                Și cerul e albastru 

                Și atunci când nu-i văzut 

                Și uneori el pare negru 

                Și alteori un absolut. 

 

În toate e un finit 

Și un început apoi 

Și stele ascund ochii 

Cei căzuți și goi. 

 

                Și gândul are goluri 

                Și se aude-n șoapte 

                Și visele sunt vii 

                Trăite așa departe. 

 

 

 

 

  
Andreea -Georgiana DAVID - a IX-a C 

                          Un suflet curat 

                          De toți blestemat 

                          Se roagă la ceruri 

                          Să scape de chin 

                          Se roagă la îngeri 

                          S-oprească-al său suspin 

                          A fost înșelat 

                          De viața șireată 

                          A fost blestemat 

                          De-a sa iubire-uitată. 
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              Eren MURAT - a XII-aA 

 

M-am născut în 2000 pe la sfârșit de-aprilie 

Eram cât două doze de bere și cu freza "chelie" 

Am luat de la ambii părinți câteva trăsături 

Și îi stricam lu' tata zilnic tastaturi. 

 

Am fost dat la grădiniță, că n-au vrut s-ajung la stână 

Și mă înțelegeam din părți, că nu știam deloc româna! 

Să mă vedeți atunci eram mare-administrator 

Că eram singurul din grupă care umblam cu translator! 

 

Au trecut ceva ani și mă trezesc la școală 

Fără pic de jenă, perioada cea mai nasoală 

Erau prea în spate sau erau mai dezvoltați 

Din nu știu ce motiv n-am fost în rând cu ceilalți. 

 

A trecut ca prin vis școala și mă văd la liceu 

Unde și acum pot spune că mă simt în largul meu 

Cum am intrat pe ușă, m-am simțit fix ca acasă 

Și nici acum nu știu cum am ajuns eu șef de clasă! 

 

 
                                                       Eren MURAT - a XII-aA 

 

Am menținut linia de plutire, ca un marinar 

Și-am mers prin liceu fix ca un hoinar. 

Am cunoscut și dragostea, că nu o ocolești, 

Dar în viața asta cu iubire nu te învelești. 

  

Am zis că n-o mai fac, așa am și vrut, 

Aș vrea să mă opresc, dar doar ce-am început. 

Și am iubit iar și iar, bă, fix ca un chior, 

Ardea inima-n mine și n-aveam extinctor. 

  

Am luat odată o pauză lungă cu scrisul 

Și-auzeam în jur "Bă, ăsta vrea să ia permisul!" 

Mi-am văzut prietenii și familia toată, 

Fericită când am ieșit din clădire cu sala luată. 

  

Am câștigat primii bani dintr-un job neobișnuit, 

Problema-i că a doua zi pe toți i-am cheltuit. 

Dar uite că anu’ ăsta am dat și eu de dracu, 

Că la sfârșit de clasă mai tre’ să iau și bacu’. 
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                            Elina -Patrisia CAZACIUC - a IX-a C 

 

Mi-a fost dat sa bat la ușa ta 

Mi-a fost dat s-aduc ghinion altuia 

Mi-a fost dat să plâng și să zâmbesc 

Mi-a fost dat să-ți vad chipul ceresc 

 

M-am lăsat dusă de val 

Și-nvăluita de fumul infernal 

Am cugetat privind la stele 

Sperând că pot vedea prin ele 

 

Și-acum am realizat că, da, 

Am căzut în vraja ta. 

 

 

 

     
                                      Eren MURAT - a XII-aA 

 

Chiar se întâmplă, aici se termină: 

În Poarta 6 de azi nu mai e lumină! 

Și n-a picat curentul, nu asta e situația, 

Se pare că Navromul chiar iși schimbă locația. 

 

Îmi va fi dor de pereții claselor mari, 

Ce din vară - se pare - vor adăposti militari. 

Îmi va fi dor de curtea imensă a liceului, 

Ce va deveni comandamentul generalului. 

 

Ce e frumos nu ține mult, e adevărat - se pare, 

Că Liceul Navrom încet - încet dispare. 

Fericirea din pauze n-o să mai umple coridorul, 

Dragul meu liceu, fii sigur c-o să-ți duc dorul! 

 

Se pare c-am cedat, războiul a luat sfârșit 

Și articolele arată cine a reușit. 

Totul a venit exact ca și un șoc. 

Colegi, la anu' sper să avem același loc! 
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 Eren MURAT - a XII-aA 

 

Nu știu ce crezi despre viață, dar nu-mi pare, 

Atât de călduroasă nici când e la soare. 

Că uneori e un film de groază și susțin, 

Că orice aș face nu o pot trăi din plin! 

  

Viața e un dar primit de sus cu limită, 

Dar pe care o poți lungi cu ceva numit “mită”. 

Că prea mulți mor la pat ca niște legume, 

Că te costă viața dacă nu plătești niște sume. 

  

Ce e viața? Spune-mi tu! Definește-o cum vrei, 

Că mereu e călduroasă doar din cauza febrei. 

Nu știu de ce îngheți atunci când viața trece, 

Că oricum, cât trăiești, viața e la fel de rece. 

  

Păstreaza-ți bine viața, să nu ți-o ia alții, 

Păzește-o singur, aici nu rezolvi cu relații! 

Chiar dacă uneori viața te scufundă, 

Fă cumva să merite fiecare secundă! 

   

   

   

  
                                 Eren MURAT - a XII-aA 

 

Ia loc copile, ascultă-mi acest sfat, 

Pe care mai de mult trebuia să ți-l fi dat: 

În lumea în care trăim nu mai există încredere, 

încrederea în oameni e sinonim cu sinucidere. 

  

Toți au venin în ochi, îl poți vedea cu ușurință, 

Cum pupila li se îndreaptă cu atâta umilință. 

Le simți mușcătura cum de inimă te strânge, 

După care deja poți să simți veninu-n sânge. 

  

Când vrei căldură nu-i nimeni să te acopere, 

Că oamenii încet se transformă-n vipere. 

Și-ntr-o zi o să te muște și cel la care țineai 

Și o să realizezi că singur mereu te mințeai. 

  

Păzește-ți singur spatele, nu te baza pe alții, 

Că nu știi cand poate să scoată la tine colții. 

De acum încolo, când cineva este prietenos, 

Asigură-te prima dată că nu-i veninos! 

 

 T 

 A 

 B 

 L 

 E 

 T 

 E 

 

 L 

 I 

 T 

 E 

 R 

 A 

 R 

 E 



Revista şcolii - Adolescenţi pe valuri   - nr.16 

 

 

Mai  
2019 

 

9 

   
 
 

 
                                        Narcis-George MUTU -  a X-a B 

 

Un copilaș minunat 

a trecut pe lâng-un sat 

Nimănui nu îi păsa 

de suferința ce o avea 
 

Pierdut, cu sufletul gol 

Copilul orfan ardea de dor 

De un zâmbet și de o iubire 

Măcar de o "bucată" de fericire 
 

Strada era casa lui 

Resturile, masa lui 

Părinți, el nu avea 

Pe Tata Ceresc îl iubea. 
 

Rugăciunea ce o înălța ardea 

Către Dumnezeu vorbea: 

"Tată, vreau și eu familia mea!" 

Doar atât copilul iși dorea! 
 

O minune s-a întmplat, 

Domnul ruga i-a ascultat 

Pe copil nu l-a uitat 

Cu părinți l-a binecuvântat! 

 

 

 
                                            Andrei -Flaviu MATACHE - a IX-a C 

 

A fost curaj și apoi trădare 

A fost iubire și apoi uitare 

A fost un munte de onoare 

Și acum nisip în dezertare 
 

Am fost și sunt ce nu mai pot 

Nici griji, nici sentimente 

Nici versul ce semnifică tot 

Prin caracterele corecte 
 

N-am fost nici lacrimă nici vis 

Și sunt mai mult decât convins 

Că nici în iad și nici în rai 

Viața nu e ca în paradis 
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Nimic nu mă relaxează mai mult decât să stau 

pe țărm, urmărind marea. Întotdeauna m-am întrebat 

de ce, dar cred că prin a fi născuți aproape de ea, 

există un fir invizibil care ne ține împreună, conectați. Deci, aici sunt, pe malul marii. Pescărușii și 

pescarii calificați scanează cu atenție valurile înspumate ale mării în căutare de pește. Nisipul de aur 

fin, presărat ici-colo cu cochilii, este încălzit de razele prietenoase ale soarelui strălucitor. Algele 

vesele plutesc jucăușe în valurile Mării Negre, încheindu-și croazierele pe țărm. Aerul sărat îmi 

mângâie simțurile și mă îndeamnă să meditez la bărcile de la orizont. Deși prietenoasă la prima 

vedere, Marea Neagră pare să se schimbe în timpul furtunii: valuri uriașe, furioase se sparg de stânci 

într-un tunet asurzitor și amenințător. Păsările țipă fără putere. Din fericire, furtuna nu durează mult! 

Soarele reușește să urmărească norii și să încetinească furtuna, îmblânzind rapid uriașa mare. S-ar 

putea spune că marea este la fel ca oamenii care se plimbă pe țărm sau îi navighează undele: uneori 

indispusă și violentă, uneori calma și atrăgătoare. Oricum, Marea Neagră nu încetează niciodată să ne 

fascineze cu frumusețea ei.  

Ayla-Elvira GANI,  XII D 

 

 

 

Liga Campionilor UEFA(UCL) numita Cupa Campionilor Europeni până în 1992 este o 

competiție de fotbal europeană anuală intercluburi, dedicată celor mai victorioase echipe din Europa. 

Premiul îl constituie unul dintre cele mai prestigioase trofee de cluburi în sport, alături de 

Copa Libertadores a Americii de Sud. Liga Campionilor nu trebuie confundată cu Europa League, al 

doilea cel mai important campionat pentru echipe de cluburi europene. 

Real Madrid este cel mai de succes club din istoria competiției, câștigând trofeul de 13 ori, inclusiv 

primele 5 ediții. 

Cluburile spaniole au cele mai multe trofee(18), 

urmate de cele engleze(12) și cele italiene(12). 

De când și-a schimbat denumirea și structura, în 

1999, Real Madrid este unicul club care a reușit să câștige 

în 3 ediții consecutive trofeul. 

Campioana Entitre este Real Madrid, care a 

câștigat pentru a 13-a oară trofeul în finala jucată la Kiev 

împotriva celor de la Liverpool cu scorul de 3-1 pentru 

galactici. Anul acesta finala va fi găzduită de stadionul 

echipei spaniole Atletico Madrid, cu Wanda 

Metropolitano. 
   

Andrei-Cristian MIELCESCU  - a X-a A 
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 Grigore CHIRCĂ - a IX-a  C 

Muncește, depune efort pentru a ajunge la destinație! Da, vei avea și momente când o să zici: 

”Gata, nu mai are rost, am pierdut totul!”, dar aceste gânduri nu trebuie să te abată de la drumul tău 

spre vis! Nimic în viață nu se obține ușor, pentru orice vis al tău trebuie să lupți! 

Unii zic că nu trebuie să muncești pentru a devedi cuiva ceva, ci să muncești pentru tine. Însă 

gândirea mea trece limita stereotipurilor și-mi exprim clar opinia. 

Trebuie să muncești și să le arăți tuturor ce ai reușit să faci! Astfel te motivezi pe tine însuți, 

dar și pe cei care te înconjoară. 

Important e să știi când să te oprești. Oamenii nu au limite în ceea ce privește banii și vor tot 

mai mult. Banul este ca apa de izvor: Cu cât mai multă bei, cu atât mai multa vrei. Scopul meu este 

să ajung de la nimic la ceva și să devin o persoană exemplară, dovedind că nimic nu este imposibil. 

 

 

 
 Grigore CHIRCĂ - a IX-a  C 

Familia este tot ce avem noi, de la naștere și până la moarte. Familia este ca pasărea Phoenix, 

adică veșnică: Cei mai în vârstă se sting, iar alții pășesc încrezători în viață. Din familie nu fac parte 

doar rudele, ci și unii prieteni. Să găsești un prieten căruia poți să îi zici “Familie” este foarte dificil 

în zilele noastre. Eu personal, sunt adeptul zicalei: ”Familia este cea care te educă și te crește, nu cei 

care te nasc”.  

 

 

 Elina-Patrisia Cazaciuc - a IX-a C 

Îți doresc tot binele din lume, îți doresc liniște, fericire, îți doresc să fii iubit măcar pe sfert din 

cât te-am iubit eu. Să nu uiți vreodată că dacă vrei ceva, poți. Să nu uiți de visul tău, să nu uiți cine 

ești și să nu le permiți oamenilor să te facă să te simți mai puțin decât eăti! Fericire să-ți fie numele, 

eu mi-am ales uitarea. Dragostea să-ți fie buzele, eu mi-am ales viitorul. Al tău sa fie drumul, eu mi-

am ales tăcerea. Intre noi a fost mult trecut nou și tot prezentul vechi. Ca să înțelegi și tu metaforele 

mele, nu a fost timp. S-a facut deja târziu pentru ceea ce nu a început și nu ar fi putut începe 

vreodată. Nu voi uita niciodată zâmbetul acela ce aduce în lume culoare, ce topește orice ghețar! 

Acum, te rog, să ai grijă de tine și oriunde ai fi, oriunde o să ne ducă drumurile...eu te voi iubi! 
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My dream job is to become a paramedic. 

It’s a goal that I want to achieve and I will, sooner 

or later, but in the end it will have worth it.  

Firstly, I want to say that you shouldn’t let 

negative people influence you. The people that tell you that you aren’t strong enough, that you will 

fail, are the ones that you should remove from your life for good. If your heart tells you to do 

something, just do it. Time is too short and once wasted you cannot get it back. If you do not take 

risks, you may have to deal with the question ‘What if?’ for the rest of your life. It’s YOU who 

decides how your life will be in the next five years or so. You have the right to be wrong. You have 

the right to fail; everyone does at some point in their lives. I’ve done it too but I moved on and learnt 

that if you really want to achieve something, you have to fight for it and not give up so easily. It’s up 

to you if you achieve your goal or not.  

I know that being a paramedic won’t be easy but I am ready to study for the rest of my life, 

for all the failures, all the lost patients, all of it. On the other side of the scenario, there’s a good part 

too – I will save lives, I’ll do everything that stands in my power to bring people out of death’s 

hands. As a paramedic you have to be emotionally strong and have nerves of steel, and take on huge 

responsibilities. You must be constantly on your feet and alert when you are on call even if it’s 3 a.m. 

in the morning and you haven’t had any sleep, but these are just details when you know you saved 

someone’s life.  

Being a paramedic is not an easy job. It’s not sexy or glamourous to pull bleeding people out 

of crashed cars, stabilize broken bones or resuscitate a heart attack. You have to earn the trust of the 

patients and, actually, it is kind of vice-versa because you have to trust them about their symptoms, 

their condition; you have to believe everything they say until proven otherwise. You have to be kind 

and tough at the same time because you have someone’s life in your hands and it is up to your 

decisions if they make it or not.  

You should not let yourself get overwhelmed by emotions. You have to do your duty no 

matter what. There is no one else to do it for you. The problem in this job is that you cannot hide. 

You cannot have a bad day because if you do, someone can die because you didn’t do your best or 

your mind wasn’t a hundred percent there. 

Despite the responsibilities and the hardships, I love this job. And you have to remember that 

you don’t have to prove anything to anyone. You know what you are up to and no one knows you 

better than yourself.  

 

Cristiana MUNTEANU  11A 

       Prof. îndrumator: Irina Zamӑ 
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Ana-Maria BORNAZ – IX C 
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PROGRAMUL ERASMUS+                                                          
 

Erasmus+ în țara noastră 
Programul Erasmus+, iniţiativa europeană în domeniul educaţiei, formării profesionale, tineretului şi 

sportului, este un proiect cu istorie şi implicaţii adânci în transformarea României. 

Creat în anul 1987, Erasmus permitea la origine, doar studenţilor din cele 11 ţări înscrise să plece în străinătate 

pentru a studia timp de un an. Succesul a fost imediat, atât din perspectiva rezultatelor academice, cât și a 

impactului cultural, al deschiderii pe care au căpătat-o beneficiarii programului. 

În 1995 prin programele Socrates (includea și Erasmus) şi Leonardo da Vinci, Comisia Europeană a 

decis extinderea ariei de finanţare, de la învăţământul superior, la cel preuniversitar, la formare profesională și 

educaţia adulţilor, atât mobilităţi individuale, cât şi proiecte instituţionale, derulate în parteneriat între şcoli, 

universităţi, centre de formare. Tot în 1995 a fost lansat şi programul Tineret pentru Europa, adresat educaţiei 

nonformale, beneficiari fiind organizaţiile non-guvernamentale de tineret. 

În 1997, România s-a asociat celor trei programe ceea ce a permis introducerea țării noastre în 

Uniunea Europeană înaintea aderării oficiale. 

În 2007, programele de educaţie Socrates şi Leonardo da Vinci, au fost reunite în programul Lifelong 

Learning. În 2014 s-a realizat o a doua contopire, experţii Comisiei Europene ajungând la concluzia că este 

mai bine ca toate programele de educaţie, formare, tineret şi sport să fie reunite sub o singură denumire: 

Erasmus+. Programul s-a extins, ajungând la 33 de ţări participante și se adresează tuturor elevilor, de şcoală 

primară, generală, liceală și profesională, precum şi tinerilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă. 

 

 

De ce Erasmus+?  
1.Obțineți competențe în domeniul profesional 

Programul Erasmus este o mare oportunitate pentru participanți de a trăi experiențe profesionale noi, de a se 

implica în proiecte de realizare a unor sarcini practice simple sau complexe, alături de profesioniști în 

domeniul lor de formare, de a se confrunta direct cu materiale și echipamente profesionale, care să le sigure o 

bună tranziție la următorul nivel de calificare și în viitor mobilitate profesională și, în consecință, o bună 

capacitate de angajare. 

2.Obțineți competențe internaționale: comunicare în limbi străine și interculturale 

Când vă aflați într-un mediu multicultural, implicarea zilnică în diferitele comunități locale din întreaga lume 

va elimina unele dintre miturile despre alte țări și orice preconcepții pe care le-ați avut despre diferite culturi și 

te poți ajuta să fii mai tolerant și mai înțelept. Unul dintre avantajele programului Erasmus este exact acela de 

a învăța cum să fii deschis față de ceilalți oameni. 

3.Învățați să aveți încredere în voi 

Când vă aflați într-un loc necunoscut, departe de zona dvs. de confort, nu aveți altă opțiune decât să învățați să 

rezolvați situații neașteptate. În aceste cazuri, va trebui să credeți în propria capacitate de a face față și de a 

rezolva orice problemă cu care vă puteți confrunta. Astfel, veți avea mai multă încredere în sine și veți ști ce să 

faceți în viitor. 

 

Profesor Mocanu Iolanda 

 



Revista şcolii - Adolescenţi pe valuri   - nr.16 

 

 

Mai  
2019 

 

16 

 

Using smartphones during classes poses a problem for teachers but they are part of students’ 

lives so much that they can hardly spend 50 minutes without using them. So why not turn this 

addiction into a pleasant way of engaging students in class and learning while having fun? For the 

English teachers this is very easy to accomplish due to the wide range of applications and sites for 

learning English. 

Following a teacher training in Plymouth, UK, this year as part of the Erasmus+ project 

“Innovation and creativity in teaching” (no. 2018-1-RO01-KA101-048486), I decided to take the 

plunge and try using smartphones in class in order to break with the routine of traditional teaching. 

To my surprise, students are very pleased with using such technology in class and it engages them so 

much that they would like to use applications every class. Even the students with low motivation 

want now to take part in all the activities.  

Quizizz was the first application used and it instantly became popular as it encourages 

competition among students. It is the perfect tool 

for every English class as it can be used in every 

stage of the lesson – as warm-up, follow-up, 

feedback, brainstorming and assessment, and to 

test vocabulary, grammar and knowledge on a 

wide range of topics of general interest. The 

quizzes offer the teacher the best way to track 

gaps in students’ knowledge and to assess 

understanding of what is being taught.  

www.ESLvideo.com is also a great page that can be used in class. Teachers can choose from 

a wide number of videos that activate skills such as listening and reading, and also grammar and 

vocabulary. Students are engaged and motivated. The TED-talks found on the page are great for their 

personal development as they tackle topics of interest to them such as self-motivation, leadership, 

self-confidence, and many others.  

Using smartphones and such tools in class has made my classes more attractive to students 

and they seem to enjoy learning more. They look forward to the English class and that is the only 

important thing – if they enjoy it, they learn more. Anything that motivates them to focus in class, to 

stay in school and to learn is worth trying.  

       Profesor Limba engleză: Irina Zamӑ    

 

 

http://www.eslvideo.com/
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Educația este un subiect de actualitate, ce stârnește interesul tuturor factorilor implicați atât în 

mod direct – profesori, elevi, cât și indirect – părinți, respective întreaga societate. Este știut faptul că 

buna colaborare dintre aceștia determină o atitudine pozitivă față de educație, în general.  

 Pentru un profesor, este important să fie mereu la curent cu tot ce este nou în domeniul în care 

activează, iar posibilitatea de a face acest lucru îi este oferită și de cursurile puse la dispoziție de 

instituțiile acreditate, precum și de interacțiunea cu alți colegi. 

 Proiectele Erasmus+ reprezintă o experiență care n-ar trebui să lipsească niciunui professor. 

De ce? Pentru că, pe lângă informația teoretică, oferă participanților șansa de a colabora cu colegi din 

alte țări, beneficiind de cunoștințe noi, attractive și eficiente în domeniul educației. În plus, oferă 

participanților ocazia de a-și îmbunătății abilitățile de comunicare într-o limbă de circulație 

internațională, dar și bucuria de a afla informații despre istoria și cultura zonei în care se desfășoară 

cursul. 

În perioada 12-16.XI.2018, am avut șansa de a paticipa, alături de colgele mele Irina Zamă și 

Sița Iordache, la cursul “Metode innovative și bune practice pentru perfomanța în educație”. Cursul 

s-a desfășurat în Plymouth, UK având ca partener Tellus Education Grup și face parte din proiectul 

Erasmus+, numărul 2018-1-RO01-KA101-048486. 

 Astfel, am luat contact direct cu sistemul de educație din UK, ajutați de cei doi trainer – 

Trevor și Alisson. 

 Cursurile au fost interactive, cei doi răspunzând detaliat la toate întrebările noastre. Am 

înțeles că există dificultăți și în sistemul de educație britanic, dar că întreaga comunitate se implică în 

menținerea unor standard în acest domeniu. 

 Vizita la Școala Primară “Pomphlet” din Plymouth ne-a ajutat să înțelegem modul în care 

profesorii britanici îmbină metodele tradiționale cu cele modern. Clasele dotate cu table interactive, 

pregătirea cadrelor didactice, predarea transdisciplinară, reacția copiilor au făcut ca orele petrecute 

alături de elevii și profesorii acestei școli să fie o plăcere și o sursă de inspirație. 

 Trainerii noștri ne-au oferit informații diverse pe care le putem aplica în procesul de predare, 

cu scopul de a facilita învățarea. Accentul s-a pus pe utilizarea tehnologiei la clasă, atât la orele de 

predare, cât și la cele de evaluare, pe învățarea bazată pe proiecte, dar și pe cele de evaluare, pe 

învățarea bazată pe proiecte, dar și pe cele care încurajează învățarea independent. Și, pentru ca orele 

să înceapă “cu dreptul”, ni s-au oferit “surse de inspirație” – 50 de activități prin care poate debuta 

ora de curs. 
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Disciplina pe care o predau se regăsește în 

lista materiilor obligatorii la examenele 

școlare de la finalul cuclului gimnazial, 

respective liceal și, de cele mai multe ori, 

sunt tentată să abordez lecțiile într-o manieră 

tradițională, din dorința de a “acoperi” 

materia. Am aflat însă că poți pred Limba și 

literatura română într-un mod atractiv pentru 

elevi, utilizând, de exemplu, aplicațiile 

Quizizz Kahoot sau, pur și simplu 

“profitând” de imaginația elevilor.  

 Așadar, pot spune că participarea la 

acest curs din cadrul proiectului Erasmus+ a 

fost un câștig, atât și pentru mine, cât și pentru elevii pe care îi pregătesc.  

Prof.Alina-Daniela Neacșu 

 

 
 

În perioada 26 noiembrie – 01 decembrie 2018, am participat la un stagiu de perfecționare, la 

Roma, în cadrul proiectului “Metode inovative și bune practici pentru performanța în educație”, 

alături de colegii mei, profesorii: Stan Carmen, Juguleanu Mariana, domnul director Dumitru Mihai 

și coordonatorul programului profesor Mocanu Iolanda. 

Cursurile au fost atractive și interactive, iar noi eram în postura unor elevi sârguincioși, 

dornici de a învăța și de a socializa. Am întâlnit profesori din nouă țări, determinați să lege prietenii 

și să împărtășească din experiența lor. Am fost cooptați în grupuri multinaționale în scopul aplicării 

unor metode ale educației nonformale. 

Astfel, am fost puși în situația plăcută de a comunica în limba engleză și de a intervieva 

oamenii pe stradă. Cu această ocazie, am observat arhitectura și flora orașului încărcat de istorie. De 

asemenea, am vizitat Școala “Dante Alighieri”, o instituție școlară prestigioasă. 

A fost o experiență reușită, pe care aș repeta-o cu plăcere, oricând.  

 

 
profesor Nejla MURAT 
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Una din modalităţile de învăţare bazată pe proiecte și competenţe, prezentate în cadrul 

mobilității de formare “Project and Competence Based Learning: innovative and effective methods 

and tools”, proiectul nr. 2018-1-RO01-KA101-048486, este Padlet. 

Padlet este o aplicaţie online care permite utilizatorilor să șe exprime în legatură cu o temă 

comună, prestabilită, la un „avizier” virtual (wall). Este vorba despre o pagină web unde elevii și 

profesorii participanţi publică texte, imagini, clipuri video, link-uri. Colaboratorii pot fi invitaţi prin 

e-mail sau cu ajutorul URL–ului. 

Padlet este o mod excelent de a colecta idei și resurse de la elevi și de a le organiza simplu, 

într-un format atractiv și prietenos. Poate fi folosit într-o multitudine de scopuri: colaborarea în 

proiecte, pentru obținerea de feedback la sfârșitul unei lecții, predarea limbilor străine, postarea ideile 

elevilor.  

Contextul : Elevii pot lucra în clasă dar și în autonomie, de acasă. 

Resurse : Laptop, videoproiector, tablă interactivă – opționale, telefoane mobile, internet, 

adresa de web a peretului-temă. 

Descrierea metodei de lucru : toţi elevii și profesorii participanţi trebuie să descarce 

aplicaţia și să își facă un cont. Pentru a începe, profesorul dă click pe butonul „Build a wall’ de pe 

pagina de gardă a aplicației. Există o gamă largă de opţiuni: se alege un fundal din galeria aplicației, 

se stabilește un titlu, subtitlu și alte câmpuri relevante. Modul de lucru este simplu. Titlul poate fi 

denumirea lecției, iar subtitlu sarcina cerută pentru tema de acasă. La această activitate toată clasa 

trebuie să contribuie. Profesorul comunică elevilor adresa peretelui virtual și îndrumă elevii să 

folosească aplicația. Toți elevii trebuie să-și treacă numele atunci când postează. Există opţiunea ca 

postările să fie mai întâi aprobate de profesor. După realizarea materialului, contribuțiile fiecăruia 

sunt analizate, evaluate și se discută modalităţile de îmbunătăţire, perspectivele. 
Beneficii educaționale: această modalitate de lucru la clasă încurajează munca în echipă și 

colaborarea. Elevii răspund de fiecare dată cu entuziasm la aceast demers modern de lucru la clasă, se 

simt încurajaţi, motivaţi să se auto-perfecționeze și auto-evalueze într-un mod atrăgător și amuzant. 
Securitate și siguranță. Dacă peretele este  public, este necesară verificarea periodică a postărilor 

astfel încât să fie șterse cele cu conținut neadecvat. 

  Perpective : Metoda poate fi aplicată cu succes atât pentru predare cât și pentru evaluare.  

Un exemplu de Padlet poate fi găsit aici: https://padlet.com/carmenstar2005/r1b8en8qdh9t 

 

Profesor limba franceză : Stan Carmen-Iuliana 

 

https://padlet.com/carmenstar2005/r1b8en8qdh9t
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În data de 30 martie, 2019, la  Liceul de Marină din Constanța a avut loc a patra întâlnire din 

cadrul proiectului transfrontalier “Interferențe culturale în Dobrogea/Dobrudja”, proiect demarat în 

anul 2016 împreună cu școala SU Stefan Karadzha din Kavarna, Bulgaria. 13 cadre didactice și 18 

elevi din cadrul Liceului de Marină au avut ca oaspeți 9 cadre didactice și 16 elevi din Kavarna, 

Bulgaria. În cadrul acestei întâlniri elevii celor două instituții au participat la două activități: “treasure 

hunt” – o activitate în cadrul căreia elevii au demonstrat cunoștințele de geografie și orientare în 

spațiu, și o competișie de quiz-uri folosind aplicația Quizizz care le-a testat cunoștințele de limba 

engleză dar și de cultură generală. Cadrele didactice din Bulgaria au participat la workshop-ul 

intitulat “Integrarea aplicației Quizizz și a platformei Padlet în procesul de predare-învățare-

evaluare”, coordonat de Zamӑ Irina, profesor limba engleză, și Stan Carmen Iuliana, profesor limba 

franceză. Workshop-ul s-a dorit a fi un schimb de experiența și de cunoștințe acumulate de cele două 

cadre didactice pe parcursul mobilității din Plymouth, UK, și respectiv Roma, Italia, în cadrul 

proiectului Erasmus+ nr. 2018-1RO01-KA101-048486 “Metode inovative și bune practici pentru 

performanța în educație”, proiect coordonat de profesor inginer Mocanu Iolanda.   
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1. Jocuri de cunoaștere de sine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Vizită la microrezervație 
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3. Constanța – orașul vechi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Activitate antidrog la Centrul cultural “Jean Constantin” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista şcolii - Adolescenţi pe valuri   - nr.16 

 

 

Mai  
2019 

 

24 

5. Campania “Curățăm Constanța noastră” 

 

 

 
6. Participare la seminarul aplicativ pe teme de Electronică și 

Telecomunicații – Universitatea Maritimă Constanța 
Elevii claselor a XII-a de la Liceul de Marină Constanța, au participat la un seminar aplicativ pe teme de 

Electronică şi Telecomunicații, în laboratorul de Antene şi Propagare al UMC. Conceptele SDR (Software Defined 
Radio), CR (Cognitive Radio) şi tehnicile inginereşti de programare, le-au deschis orizonturile spre minunatele 
domenii ale comunicațiilor radio şi electronicii aplicate! 
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7. Vizită la I.P.J. Constanța 

 

 

 

8. Vizită la Centrul de scafandri –Constanța 

 

 
 

 
9. Activitate Abtibulling 

Elevii claselor XB, XC coordonați de prof Șerban Maria şi Luca Elena Gabriela au participat la activități 
prin jocuri şi dezbateri privind fenomenul bullying. 
 

â 
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10. Invenții tehnice  Prezentari Power point clasa a 9B 

 

 
 
 

11. Excursie 

La granița dintre Transilvania și Țara Românească 

Tineri voioși ai Liceului de Marină, împreună cu domnii profesori, s-au hotărât să facă o 

incursiune în Transilvania la granița ei cu Țara Românească la poalele Munților Bucegi și Piatra 

Craiului.            

Pitoreasca zonă ne-a călăuzit pașii printre elementele exocarstice și endocarstice ale Cheilor 

Zărneștilor timp de 6 km, Cheile Dâmbovicioarei timp de 12 km și ale Culoarului Rucăr Bran. În cele 

4 zile am vizitat Cetatea țărănească Râșnov, centrul istoric al Brașovului (Strada Sforii - una dintre 

cele mai înguste străzi ale Europei de Est; Piața Sfatului, Biserica Neagră) și Castelul Bran. Scopul 

excursiei a fost atins cu succes fiind astfel vizitate atât obiective naturale cât și antropice. Cadrul 

antropic a fost plăcut îmbinat cu cel natural astfel încât elevii au aprofundat unele dintre noțiunile 

învățate deja la școală.     

Mulțumiri tuturor celor care au făcut posibilă această excursie! 
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Prof. Iordache Sița, prof. Viieru Adina și prof.Paraschiv Radu 
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12. Plantare de pomi decorativi –activitate coordonată de Primăria 

Municipiului Constanța 
12.04.2019, Elevii Liceului de Marină Constanța au plantat pomişori decorativi in curtea şcolii.  

 

 
 

13. Activitate de colectare a deșeurilor electrice și electronice din 

cadrul proiectului “Baterel” 
 

Campanie de colectare a 

deșeurilor electrice și 

electronice din cadrul 

proiectului Baterel și lumea 

E - partener asociația 

ENVIRON! Coordonatori 

activitate Șerban Maria și 

ad-tor.Beinaz Gani. 
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Motto: „Cred că oamenii se nasc cu un imens potenţial natural, potenţial pe care îl pierd cu cât 

petrecem mai mult timp în lume. Este ironic că unul dintre motivele pentru care ne pierdem potenţialul este 

tocmai sistemul educaţional. Drept rezultat: cei mai mulţi oameni nu sunt niciodată conectaţi cu talentul lor, 

cu potenţialul lor aşa încât ajung să nu ştie niciodată de ce sunt capabili să realizeze” (Robinson şi Aronica, 

The Element. How Finding Your Passion Changes Everything, 2009). 

 

Un rol important în crearea unui climat propice stimulării şi dezvoltării unei învățări 

interactiv-creative, îl deţine atitudinea profesorilor/educatorilor faţă de creativitatea elevilor şi de 

posibilităţile acestuia de a se descurca în situaţii problematice, implicându-se activ. Cooperarea 

indivizilor rămâne punctul de plecare al unei serii de condiţii importante pentru constituirea şi 

dezvoltarea logicii. (Jean Piaget) 

Creativitatea nu se poate realiza numai prin educarea gândirii. Un rol important revine 

factorilor motivaţionali. Mulţi autori consideră că motivaţia este o componentă vitală a creativităţii. 

În şcoală, motivaţia principală o constituie, pentru majoritatea elevilor, obţinerea unor note mari, dar 

şi satisfacţia multor elevi de a descoperi noutăţi, fapte şi idei noi. 

În învăţământul preşcolar, potenţialul creativ al preşcolarului se manifestă în activităţile sale 

cotidiene: în joc, în desen şi pictură şi în limbaj (o activitate de intercomunicare umană realizată cu 

mijloacele limbii). Bucuria poveştii poate fi trăită nu numai la modul intervenţiei în ceva cunoscut, ci 

şi a creării a ceva nou, având ca punct de pornire o jucărie, un început dat, o succesiune de imagini 

etc. De obicei, aceste creaţii sunt scurte, fără divagaţii, fără explicaţii întinse, oarecum incoerente, dar 

uneori pot avea o „savoare” deosebită.  

Mergând pe scara timpului, trecând de la copilărie la adolescenţă, în activitatea creativă elevul 

îşi exprimă propriul eu, îşi asigură independenţa şi vine în contact cu propriile trăiri. Conştienţi că 

elevii de astăzi sunt cei dintre care vor apărea liderii de mâine, ar fi indicat să-i pregătim pentru 

„caracatiţa” responsabilităţilor viitoare.  

O muză a adolescenţilor este cu siguranţă implicarea în concursuri şi activităţi extraşcolare, 

pregătindu-i pentru viitoarele provocări. Ele cultivă spiritul de echipă atât al elevilor, cât şi al 

cadrelor didactice. Prin formarea şi dezvoltarea competenţelor sociale şi comunicative, elevii pot 

socializa şi în acelaşi timp să rămână ei înşişi. Este o adevărată încântare să descoperim idei 

interesante, perspective noi asupra universului, spirit critic şi simţ artistic. Prin aceste activităţi, elevii 

dovedesc multă sensibilitate, creativitate şi mai ales umor. Participarea lor la competiţii sau 

manifestări artistice constituie o dovadă în acest sens. Plini de emoţie, dar şi de mândrie, elevii îşi pot 

prezenta în faţa asistenţei gândurile şi sentimentele aşternute în chip poetic. 

Prin urmare, cu toţii conştientizăm faptul că omul modern, fie preşcolar, fie licean, ar putea 

deveni un blazat, pe care nimic nu-l mai impresionează. Plăcerea şi folosul sunt singurele valori care-

l atrag şi-l preocupă. Această blazare ascunde o indiferenţă care, la rândul ei, trădează un imens 

pustiu lăuntric. Criza culturii actuale s-a resimţit uneori şi mai acut în sufletul omului modern printr-

un fel de dezamăgire şi disperare. O agitaţie continuă şi o nemulţumire constantă marchează 

intensitatea crizei interioare. De aceea, mai mult ca oricând, avem nevoie de „alte tipuri de proiecte”, 

avem nevoie de genialitate şi certitudine, de creativitate şi esenţă într-o lume bulversată şi scindată 

care nu mai are repere ferme. Avem nevoie de astfel de activităţi!  

Prof. Elena-Claudia PRICOP 
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1. Lisez le texte et essayez de déchiffrer le code:  
 

Si vuos pvueoz lrie ccei, vuos aevz asusi nu dôrle de cvreeau. Puveoz-vuos lrie ceci? Seleuemnt 56 
porsnenes sur cnet en snot cpalabes. Je n'en cyoaris pas mes yuex que je sios cabaple de cdrpormendre ce 
que je liasis. Le povuoir phoémanénl du crveeau huamin. Soeln une rcheerche fiat à l'Unievristé de 
Cmabridge, il n'y a pas d'iromtpance sur l'odrre dnas luqeel les lerttes snot, la suele cohse imotprante est que 
la priremère et la derènire letrte du mot siot à la bnone palce. La raoisn est que le ceverau hmauin ne lit pas 
les mtos par letrte mias ptuôlt cmome un tuot. Étonannt n'est-ce pas? Et moi qui ai tujoours psneé que 
svaoir élpeer éatit ipomratnt! 
 

2. Déchiffrez les deux textes en donnant la solution :  
 

• J'41 COMPR15 QU3 J3 V3N415 D'4PPR3NDR3 UN3 GR4ND3 L3ÇON. NOU5 P455ON5 UN3 GR4ND3 
P4R713 D3 NO7R3 V13 4 CON57RU1R3 D35 CHO535 M415 LOR5QU3 PLU5 74RD UN3 V4GU3 L35 
D3MOL17, L35 53UL35 CHO535 QU1 R3573N7 5ON7 L'4M1713, L'4MOUR 37 L '4FF3C71ON 37 L35 
M41N5 D35 G3N5 QU1 5ON7 C4P4BL35 D3 NOU5 F41R3 5OUR1R3. 

             1= 5= 
             3= 7= 
             4= 
 

• UN B34U JOUR D'373, J'37415 5UR L4 PL4G3 37 J3 R3G4RD415 D3UX J3UN35 F1LL35 JOU4N7 D4N5 
L3 54BL3. 3LL35 CON57RU15413N7 UN CHÂ734U D3 54BL3, 4V3C 7OUR5, P4554G35 C4CH35 37 
PON7-L3V15. 4LOR5 QU'3LL35 73RM1N413N7, UN3 V4GU3 357 4RR1V33 37 4 7OU7 D37RU17, 
R3DU154N7 L3 CH4734U 3N UN 745 D3 54BL3 37 D'3CUM3. 
        1=              4= 

              3=              7= 
              5=  
 

3. Choisissez de chaque colonne le chiffre correct pour réaliser un texte cohérent.  

1.C'est un 
2.en criant HELP HELP 
3."Eh idiot ! 

4.voir quelqu'un 
5.gars qui se promène 
6.lac. Tout à coup il 

7.Alors il lui crie 
8.au bord d'un lac. 
9.voit quelqu'un 

 10.apprendre l'anglais 
11.Tout à coup il 
12.Alors il lui crie: 

13.qui se débat dans 
14.l’eau en 
15.voit quelqu'un 

16.apprendre l'anglais 
17.qui se débat dans 
18."Eh idiot ! 

19.HELP HELP 
20.T'aurais mieux fait 
21.l'eau en  

22.criant HELP HELP 
23.pprendre l'anglais 
24.T'aurais mieux fait 

25.d'apprendre à 
26."Eh idiot ! 
27... Alors il lui crie: 

28.: "Eh idiot ! 
29.nager au lieu 
30.T'aurais mieux fait 

31.au lieu d' apprendre  
32.T'aurais mieux fait 
33.nager au lieu d’ 

34.apprendre l’anglais 
35.d'apprendre à 
36.nager au lieu de 

37.nager au lieu d’ 
38.apprendre l’anglais 

40.apprendre l'anglais  

 

 4. Séparez les mots pour rendre le texte compréhensible : 
DemesfenêtresjevoislaSeinequicoulelelongdemonjardinderrièrelaroutelaSeinequivadeRouenauHavre

debateauxquipassentAgauchelàbasRouenlavilleauxtoitssouslepeuplepointudesclochersIlssontinimbrablesdo
minéparlaflèchedefontedelacathédraleetdeclochesquisonnentdansl'airdesmatinéesjetantjusqu'àmoileursebo
urdonnementdeferlechampd'airainquelabrisem'apporte. 

Bonne chance!                                                                                                  Prof. Elena-Gabriela LUCA 
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“Dacă eşti cuviincioasă  

Şi te porţi frumos mereu,  

Că ai şapte ani de-acasă,  

Să-şi dea seama, nu e greu” 

Aurora Luchian 

 

 De când am ajuns la şcoală am tot auzit sintagma “X are cei şapte ani de-acasă spre deosebire 

de Y care nu-i are”. Ştiam că era vorba de cum se poartă persoanele în cauză. De fiecare dată m-am 

întrebat: “Dar eu? Eu ce mă fac? Eu am ajuns la şcoală la 6 ani!” Din fericire, nu mi-au fost făcute 

decât în rare ocazii observaţii de către “tovarăşa învăţătoare” sau “tovarăşa profesoară” transformată 

apoi în doamna... 

M-am transformat şi eu. Anii au trecut şi am luat locul doamnei, de cealaltă parte a baricadei. 

Şi, slavă cerului, în ultimii cincisprezece ani am văzut tot felul de copii. La început, cu entuziasmul 

vârstei, credeam că toţi copiii sunt avizi de cunoştinţe noi, de faptul că doamna dă tot ce poate mai 

bun pentru ca ei să înţeleagă lecţia din clasă, că va fi linişte mereu, că vor învăţa, că-şi vor fi făcut 

temele. 

Nu concepeam (şi nu concep nici azi) să aud copii vorbind necuviincios – nici la şcoală şi nici 

în timpul liber. Doar că intensitatea idealismului meu a scăzut în fiecare an. Din ce în ce mai des, din 

păcate, unii copii au un limbaj trivial iar comportamentul lor e total neadecvat calităţii de elev. 

Modelele lor în viaţă nu mai sunt cele pe care le-ar fi ales cei din generaţia mea ci doar oameni mult 

prea mediatizaţi pentru “realizările” lor. Societatea, cu bună-ştiinţă sau nu, îi împinge spre a deveni 

altceva.  

În ochii mei de copil “cei şapte ani de acasă” însemnau tot ce poate fi mai bun la un om: 

comportamentul cuviincios, vorba blândă, a-i ajuta pe ceilalţi. În ochii unui părinte, copilul său e cel 

mai bun oricum ar fi, orice ar face. În ochii celorlalţi, copilul e oglinda părinţilor. Nu ajunge să-l 

înveţi să scrie sau să citească. Învaţă-l să comunice în lumea reală, să relaţioneze, nu să-şi petreacă 

timpul cu gadget-urile. Nu-l împovăra cu zeci de poezii învăţate şi concursuri în fiecare săptămână 

doar pentru a te mândri cu copilul tău, lasă-l să se bucure de copilărie. Învaţă-l că nu în 

“dumneavoastră” constă respectul şi că nu e nimic rău în a avea o părere pe care să şi-o exprime 

cuviincios în loc să stea smirnă în bancă… 

 Unii părinţi se scuză: “nu ştiţi cum e să creşti un copil”. Oare nu asta fac pe lânga materia pe 

care o predau? Alţii îmi spun că prea îi las “să respire” şi vor mai mult şi mai mult de la copiii lor. Eu 

cred că educaţia nu se face cu palma, cu ţipete. Ascultă-i emoţiile, gândurile, sentimentele; ajută-l să 

şi le exprime. 

 Şi mai presus de orice, învaţă-l să spună adevărul. Căci de învăţat, învăţăm toata viaţa, iar 

examen la “bună purtare” avem zilnic. 

 
Prof. Elena CIUBUC 
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Sărbătoarea Învierii Domnului, numită în popor și Sfintele Paști sau Paște, este cea mai mare 

sărbătoare a întregii creștinătăți de aproape două milenii încoace. Vom prezenta pentru început 

semificația Paștelui la poporul evreu și apoi semnificația Paștelui la creștini, Paștele sau Pascha, 

înseamnă „trecerea îngerului morții”, care reprezenta eliberarea poporului evreu din robia egipteană, 

prin tăierea „mielului pascal” și ungerea ușorilor de la ușă cu sângele lui, ca nu cumva îngerul morții 

să intre a lua sufletul celui întâi născut din familiile poporului evreu. Deoarece poporul evreu a fost 

ales prin Avraam, a fi neamul din care se va naște Fiul lui Dumnezeu „Mesia cel promis și profețit de 

prooroci”, avea să fie dus în robie datorită secetei ce s-a abătut asupra pământului, în Egipt, cateva 

sute de ani, (470 ani) încă din timpul lui Iosif, cel numit „preafrumos”, fiul lui Iacob, unul din cei 12 

copii ai acestuia. Pentru a fi eliberați din această robie, Dumnezeu îl va trimite pe Moise, care va 

merge la Faraon și va cere eliberarea poporului din robia egipteană. Faraonul refuză eliberarea 

poporului evreu și astfel, Dumnezeu aduce 10 plăgi asupra Egiptului de la apa Nilului prefăcută în 

sânge, tăuni, lăcuste, răni și bube pe vite, etc., până la ultima pedeapsă cu „moartea celui întâi născut 

de la om până la dobitoc”, lucru care avea să se și întâmple. Dar, pentru această pedeapsă adusă de 

Dumnezeu asupra Egiptului, poporul evreu a trebuit să pregătească mielul pascal, pe care au trebuit 

să-l mănânce cu ierburi amare în noaptea de 14 Nisan (aprilie) și, de asemeni aceasta va reprezenta 

Paștele la evrei și eliberarea din Egipt a poporului. Această sărbătoare a eliberării poporului evreu 

este astăzi sărbătorită la creștini prin Legea cea Nouă, căci de această dată se va jertfi Însuși Fiul lui 

Dumnezeu, adus ca Jertă de Răscumpărare a păcatelor întregii lumi. Jertfa Domnului va deveni jerfa 

Euharistică și nesângerosă prin Sfânta Împărtășanie pe care o primim spre a fi, în comuniune 

euharistică, cu Hristos. Mesia Cel profețit de prooroci, vine ca un Miel spre junghiere, cu capul 

smerit și blând spre iertarea și îndumnezeirea noastră, prin har. 

Marea sărbătoare a Învierii Domnului din morți, vine să ne ridice din păcatul pierzaniei în 

care au căzut protopărinții noștri Adam și Eva. După o săptămână de patimi în care Fiul lui 

Dumnezeu își pregătește ucenicii pentru ceea ce va urma. Însuși Fiul Celui Preaînalt se va deșerta de 

Sine și va primi loviri și schingiuiri spre a se înălța întru slava Sa, prin propria Sa înviere. Dar nu se 

va întoarce singur în Raiul cel închis în urma păcatului strămoșesc, ci va lua cu Sine, din iad, 

sufletele celor drepți, care i-au slujit toată viața lui Dumnezeu. Astfel, prin „spargerea oului”, noi 

vestim și recunoștem învierea Celui care S-a jerfit pentru noi și pentru a noastră mântuire.  

Învierea Domnului este cea mai mare sărbătoare a creștinătății, dar și a întregii naturi, pentru 

că, prin aceasta, persoana primește lumina sfântă, ce Îl reprezintă pe Hristos. Iar această lumină este 

dusă acasă de fiecare persoană și astfel spunem că Îl ducem pe Hristos în casele noastre spre a ne 

lunina viața și casa și spre a ne face casa „rai sfânt și luminat” de lumina Hristos. Jerfa mielului 

pascal din istoria vechitestamentară a preînchipuit jertfa Răstignirii pe Cruce a Domnului în chip 

tainic și împărtășită de Acesta Apostolilor Săi în Joia cea Mare, la Cina cea de Taină. Trupul și 

Sângele Domului, vinul și pâinea, pe care Hristos le dă Apostolilor ca Cina cea de Taină este un 

moment deosebit de important, dar și cu o încărcătură foarte mare de întărire spre lucrarea ce avea să 

o aibă Sfinții Apostoli după Învierea Domnului. Însuși Domnul spune: „Eu dor am dorit să mănânc 

cu voi acest Paști, mai înainte de patima Mea. Căci zic vouă că de acum nu-L vom mai mânca, până 

când nu va fi desăvârșit în Împărăția lui Dumnezeu”. Observăm în mod miraculous că acest Paște al 

Crucii, care anticipează suferința și moartea Mântuitorului, se va desăvârși în înviere, ca trecere în 

viața veșnică. Paștele neotestamentar cuprinde taina Crucii și taina învierii; taina morții și taina vieții 

veșnice, taina vieții pământești și taina vieții cerești, adică trecerea de la moarte la viață și eliberarea 

din lumea păcatului și intrarea în Împărăția cerurilor. 
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Învierea Domnului nostru Iisus 

Hristos este pentru întreaga Biserică 

dreptmăritoare creștină o scară pe care 

creștinii o pot urca spre lumea vieții 

veșnice. Ea adună pe toți fii Bisericii 

într-o unitate și toată umanitatea, de 

asemenea toată creația, este văzută în 

lumina învierii și a iubirii lui Hristos, 

pentru că toți oamenii sunt chemați la 

bucuria învierii celei de obște, fiecare 

după tăria credinței și a pocăinței sale, 

dar și după faptele bune pe care le-a 

săvârșit. Astăzi este ziua triumfului 

veșnic al Învierii Mântuitorului, 

minunea minunilor, praznicul 

praznicelor, sărbătoarea sărbătorilor și 

cel mai mare act de început de istorie a 

creștinismului. 

Învierea Domnului este temelia învierii noastre, este botezul credinței celei adevărate, este 

înlăturarea neștiinței și înșelării, este împlinirea profețiilor de la Facerea lumii. Învierea lui Hristos n-

a fost un fapt întâmplător și nici trecător, căci ecoul ei se va auzi până la sfârșitul lumii, iar ultimul 

efect al acesteia va fi Învierea de Apoi. 

 

HRISTOS A ÎNVIAT! 

 

Prof. Dr. Sița IORDACHE 

 

 

 

 

 

Întrebarea este adeseori folosită la interviurile de angajare din România şi străinătate în 

domenii precum: financiar-bancar, IT şi publicitate. Specialiştii în resurse umane susţin că testează 

modul în care viitorii angajaţi pot aborda o problemă şi găși soluţii. S-a constatat că doar un candidat 

din zece trece acest test. 

Există două camere. Sunt trei întrerupătoare în camera unu şi trei becuri în camera a doua. Îţi 

vei petrece cinci minute în camera unu şi apoi 15 minute în a doua cameră. Din camera în care se 

folosesc întrerupătoarele nu se poate vedea cealaltă cameră. Nu ai voie să revii în camera 

întrerupătoarelor. Poţi apăsa pe întrerupătoare de câte ori vrei şi cum vrei. 

Cerinţă: Care întrerupător corespunde fiecăruia dintre cele trei becuri? 

 
Răspuns:  

Un întrerupător nu se va folosi deloc. Astfel, un bec va fi stins şi neîncălzit. 

Un întrerupător va fi lăsat aprins. Astfel, becul va lumina camera. 

Un întrerupător va fi aprins aproape cinci minute şi va fi stins la plecarea din camera 

întrerupătoarelor. Astfel, becul va fi neaprins, dar se va încinge în cele aproape cinci minute în care a 

fost aprins. 

Prof. Sevinci OMER 
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1. Transportul maritim acoperă 90% din comerțul mondial 

2. Cele mai mari nave de transport pot costa și 200 de milioane de dolari pentru a fi construite 

3. La nivel mondial, sunt inspectate doar între 2% și 10% dintre navele de transport 

4. Transportul maritim este o formă mai “verde” de transport decât camioanele și avioanele 

5. În orice moment sunt peste 20 de milioane de containere transportate pe mările lumii 

6. Motorul unei nave de transport este de 1.000 de ori mai puternic decât cel al unei mașini  

7. Cele mai mari nave de containere pot transporta până la 745 de milioane de banane în 

15.000 de containere 

8. Navele mari pot transporta 11.000 de containere. Dacă ar fi puse cap la cap, acestea ar 

însuma peste 17 kilometri 

9. Porturile de pe coasta de est a Statelor Unite ale Americii, New York și New Jersey, 

reprezintă peste o treime din comerțul din Atlanticul de Nord 

10. În Norvegia a fost construită prima navă comercială din lume fără echipaj, ce va folosi 

panouri solare pentru a genera electricitate şi va fi capabilă să transporte 100 de containere 
 

Sursă internet 

Prof. Sevinci OMER 

 

 

 

La nivelul școlii s-a derulat olimpiada din aria curriculară tehnologii. Elevii care s-au calificat 

la faza județeană au obținut următoarele rezultate: domeniul Mecanică la clasa a XI-a elevul ZAHIU 

F. CRISTIAN – IONUȚ (58 puncte) profesori îndrumători Pavel Irina și Mocanu Iolanda și la clasa a 

XII-a elevii BUTA L. FLORIN-CĂTĂLIN (absent) profesori îndrumători Ivan Valeria Florina și 

Dediu Mirela și ȘERBAN A.G. FLORIAN – ALEXANDRU (55 puncte) profesor îndrumător Dediu 

Mirela; domeniul Electric, calificarea profesională Tehnician instalații electrice la clasa a XI-a elevii 

BÎICĂ I.D. CRISTIAN – DORINEL (60 puncte), SCHINTEIE P. IONUȚ – ROMICĂ  (49 puncte), 

BLAJ E. EDUARD – FLORIAN (46 puncte) și la clasa a XII-a: TURCU AUREL (29 puncte), 

FRUNZĂ ANDREI – ALIN (53 puncte)– profesori îndrumători Filipovici Florentina și Vasiliu 

Adriana. În urma rezultatului obținut, elevul Frunză Andrei Alin s-a calificat la faza națională. 

Felicitări tuturor elevilor participanți și profesorilor îndrumători! 

     Responsabil catedră tehnică, 

            Prof. ing. Valeria - Florina IVAN 
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Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, contribuie la 

dezvoltarea unui învățământ profesional de calitate și atractiv, care să ofere șanse egale fiecărui elev, 

astfel încât acesta să dobândească o calificare și să-și continue educația pe tot parcursul vieții, să 

contribuie la dezvoltarea comunității și la consolidarea societății democratice românești. 

Învățământul profesional este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învățământului 

secundar inferior. Învățământul profesional este organizat ca învățământ cu frecvență, cursuri de zi. 

Învățământul profesional, poate fi desfășurat și în limbile minorităților naționale.  

Învățământul profesional se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale, 

nivel 3 - de studii.  

Pregătire profesională de bază într-un domeniu de formare profesională, pe parcursul primului 

an de învățământ profesional, specific calificării respective, consată în pregătire profesională generală 

și de specialitate, și în aprofundarea calificări profesionale, pe parcursul celui de-al doilea și al treilea 

an de învățământ profesional.  

O formațiune de studiu se poate organiza cu elevi de la una sau maximum două calificări 

profesionale din același domeniu de pregătire profesională. 

Elevii din învățământul profesional beneficiază de susținere financiară, în conformitate cu 

prevederile legale, prin „Bursa Profesională”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 

privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează 

învățământul profesional. Elevii din învățământul profesional pot beneficia și de susținere financiară, 

stimulente și alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică, în condițiile legii și în 

conformitate cu prevederile contractului de practică. 

Unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional trebuie să îndeplinească, 

cumulativ, următoarele condiții:  

a) existența bazei materiale necesare desfășurării pregătirii elevilor pentru dobândirea 

calificării profesionale;  

b) existența resursei umane calificate, prin personal didactic propriu sau personal didactic 

asociat.  

Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de unitatea de învățământ care 

a asigurat formarea profesională a absolvenților, printr-o probă practică desfășurată la operatorul 

economic partener care a asigurat instruirea prctică de specialitate. Din comisia de examen fac parte 

evaluatori autorizați, externi unității de învățământ în care s-a desfășurat programul de formare, 

precum și reprezentanți ai operatorului economic partener în conformitate cu reglementările din 

metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale. 

Absolvenții învățământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării 

profesionale primesc certificatul de calificare profesională nivel 3 cu anexa supliment descriptiv tip 

Europass și Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului. Absolvenții învățământului 

profesional pot continua studiile începând cu clasa a XI-a învățământ liceal la zi sau seral. 

Liceul de Marină Constanța are ca partener de practică Șantierul Naval Constanța și 

școlarizează elevii în învățământul profesional pentru  următoarele calificări: Lăcătuș construcții 

navale și Tubulator naval. După susținerea examenului de absolvire Șantierul Naval Constanța a 

lansat oferte de angajare elevilor noștri. 

 
Profesor Bilius Carmelia 
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              MMuurraatt  EErreenn  ––  eelleevv  XXIIII  AA  

                

  

Director – prof. Dumitru Mihai 
 
 

 
 

*Răspunderea juridică pentru conţinutul articolelor aparţine în exclusivitate 

autorilor conform art.206 CP. 


